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Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, ne- 
j turi teisės vadintis geru 
i Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Kett eteris. !

Ak, tos konferencijos... 
Maskvai svarbiausia išlošti 

laiko
Kada baigsit atominę bombą? 
Sovietą sostines įdomybes

•
Maskvos konferencija baigėsi 

tuščiomis. Kita tam pačiam tik
slui numatyta net lapkričio mėn. 
Londone. Beveik po dviejų mė
nesių nuobodžiavimo niūriuose 
Sovietų sostinės viešbučiuose ir 
po įkyrių ginčų su Stalino “no- 
menu” Molotovu, Vakarų diplo
matai išsiskirstė nieko svarbes
nio nenutarę. Kai kas jau sku
binasi čia matyti antrąjį gen. 
Marshallo pralaimėjimą. Pirma
sis buvęs jo nepasisekusi misija 
Kinijoje.

•
Mūsų nuomone, nepalygina

mai yra geresnis nesusitarimas, 
negu blogas susitarimas. Euro
pa ir visas pasaulis šiandien ne
stovėtų toje neišbrendamoje 
klampynėje, jei ne Teherano, 
Yaltos ir Potsdamo “susitari
mai", kurie buvo ne kas kita, 
kaip pritarimai bolševikų impe
rializmui ir Atlanto Čarterio iš
niekinimui. Ir dabar Molotovas 
pakartotinai reikalavo tokių 
nutarimų, kurie Vokietiją suso- 
vietintų, o Austriją paverstų 
dar viena SSSR tarnaite.

•
Pernai Mr. Byrnes New Yorke 

reikalavo skubios konferencijos 
Vokietijos ir Austrijos taikos 
sutartims su sąjungininkais pa
ruošti. Molotovas tada paskyrė 
ir laiką ir vietą. Laikas buvo są
moningai nudelstas, o vieta — 
Maskva — tarptautinėms kon
ferencijoms pati pavojingiausia. 
Tačiau anglosaksai su prancū
zais tada nusižemino, ir bolševi
kų pasiūlymą priėmė. Paskuti
niais metais lyg ir įpročiu virto 
svarbiąsias konferencijas pra
vesti tada, ten ir taip, kada, kur 
ir kaip bolševikai nori. Tas slap
tumas, tas sugebėjimas apsukti 
galvas ir išvarginti nervus juk 
bolševikų specialybė...

. •

Nepasisekusią ir negalėjusią 
pasisekti Maskvos konferenciją 
nukeliant Londonan net lapkri
čio mėnesiui, tenka manyti, dar 
kartą nusileista Sovietams. Nuo 
pernykščio rudens, kada Mr. 
Byrnes reikalavo skubios kon
ferencijos, kitaip grąsino taiką 
su Vokietija ir Austrija pasira
šyti be Sovietų, Maskva išlošė 
lygiai metus jai taip reikalingo 
laiko. Tegu Europa badauja, te
gu vokiečių ir austrų milijonai 
belaisvių kala bolševikams gin
klus ir vergauja prie kitų darbų, 
tegu Sovietų kariuomenė minta 
okupuotuose kraštuose juos 
plėšdama, tegu raudonoji polici
ja naikina geriausį ir šviesiausi 
tų kraštų patriotinį ir kultūrinį 
elementą, tegu anglosaksų di
plomatai tūpčioja bergždžiose 
konferencijose, tegu visokios 
kapitalistų paskolos dar plaukia 
į Stalino imperiją ir — svarbiau
sia — tegu bolševikų fabrikai, 
vokiečių mokslininkų talkinami, 
pagamina atomines bombas ir 
kai ką panašaus, o tada...

•
Taigi, ir nepasisekusią Mas

kvos konferenciją Molotovas ga
li sau užsiskaityti laimėjimu, 
šiuo atveju — laimėjimu laiko. 
Nejučiomis vaizduojasi vieno 
žurnalo karikatūra: ant geleži
nės sienos balalaikom groja Sta
linas ir Molotovas. Vienoj pusė; 
jų klausosi būrelis diplomatų, o 
už sienos matyti fabrikai. Užim
damas diplomatus Stalinas pro 
petį grįžtelia į savo fabrikus, 
riebiai nusikeikia ir klausia: 
“Kada gi pagaliau baigsit ato
minę bombą? Su tais Vakarų 
durniais man jau nusibodo’’... į savo pastoges.
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Rusija Tikisi Ekonominio 
Sukrėtimo Jung. Valstybėse

Geneva, Šveicarija, bal. 
28 — Genevos Prekybos 
konferencijoje tarp ekono
mijos ekspertu didėies įsi
tikinimas, kad Rusijos da
bartinė politika daugiau
siai išaiškinama tuo, kad 
Rusija tikisi didelio eko
nominio sukrėtimo Jung. 
Valstybės.

Taigi Vakarinių kraštu 
vadai stengiasi ekonominę 
krizę prašalinti 
Jung. Valstybėse, 
kituose kraštuose,
daro kaip tik priešingai. 
Todėl ir Maskvos konfe
rencija užsibaigė renada- 
rius svarbesnių nutarimų.
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Dalyvavo Mergaitės Beatifikaci 
joje, Kurią Jis Nužudė

Tel. SOUth Boston 2680

Užmušėjas išbuvo 27 metus kalėjime. 
Kelis kartus matė nužudytąją 

mergaitę
Vatikano Miestas, bal. 28 laimintąją Marią. Laiko 

— Vakar įvyko nepapras- ceremonijų Popiežiui Pijui 
tos ceremonijos Šv. Petro XII įteikta tradicinė baltų 
Bazilikoje. Šventoji Kardi- gėlių puokštė, kurioj buvo 
nolų Kolegija paskelbė įmaišyta raudonos rožės, 
Maria Goretti palaimintą- kurios simbolizavo Marią 
ja. Maria Goretti, 11 metų kaipo kankinę. Marijos 
amžiaus, 1902 metais buvo motina buvo perstatyta 
nužudyta po sėkmingo ap- Popiežiui, 
sigynimo nuo užpuoliko A- Po ceremonijų Popiežius 
leksandro Serenelli, kuris Pijus XII nuo bazilikos 
ją norėjo išniekinti. Žmog- balkono suteikė palaimini- 
žudys buvo nuteistas ir iš- mą 60,000 miniai, susirin- 
buvo 27 metus kalėjime, kušiai aikštėje.
Jis būdamas kalėjime pa- Ceremonijose dalyvavo 
darė atgailą ir sakė, kad kardinolai, vyskupai, vie- 
nužudytoji maža mergaitė nuoliai, palaimintosios Ma- 
per sapną jam kelis kartus rijos giminės, diplomatai, 
pasirodžiusi. akredituoti prie Šventojo

Vedant tyrinėjimą dėl Sosto.
Marijos beatifikavimo, Se- ----------------
renelli buvo svarbiausiu Rmefo Marijos ApSiltlŠki- 
liudininku. Jis įsejęs iš ka- - * - -
Įėjimo įstojo į vienuolyną, 
kur jis atlieka sunkiuo
sius darbus. Dabar jis yra 
63 metų amžiaus. Sužino- Kerkhofs savo ganytojiš- 
jęs apie Marijos Goretti kame laiške, kuris buvo 
beatifikavimo ceremoni- skaitytas visose bažnyčio- 

n •- - i i* •• tv • a.* . a jas, Jose dalyvavo tar- se ir koplyčiose, dar sykįr*ri 2tH2 RcZOllUClJ^ lsvietintlj Asmeniu pe 25,000 minios visai ne- pakartojo, kad Panelės
p pastebėtas. Taipg i daly- Švenčiausios apsireiški-KeiKaiU vavo ir palaiminto s i o s mai Banneux priemiestyje
--------------  Marijos motinėlė, Assunta yra verti pagarbos ir tikė- 

Brockton, Mass. — Sek- vo būvį ir pašalinti komu- Goretti, 83 m. amžiaus, ar- jimo.
madienį, balandžio 27 d..1 nizmo pavojų, kurio vykin- ti altoriaus įžymioje vieto- Ti“ 

užsienių politiką taip, kaip lestinos padėtį ir paruošti j šv. Roko lietuvių par. sve- tojai kenkia darbininkijai.
............. .......................... ’ Tautų regu-tainėje įvyko LDS Naujos] Nutarė ruošti išvažiavi- 

būtų leriam susirinkimui, kuris Anglijos apskrities šuva- mą — Darbininkų Dieną 
žiavimas. į liepos 6, Romuvos parke,

p. A. Zaveckas, apskri-^roektone.

ne tik 
bet ir 

Rusija

Grįžo Henry Wallace
Wasihngton, D. C.—Hen

ry A. VVallace, sugrįžęs iš 
Europos, kur jis savo kal
bose smerkė Amerikos vy
riausybės užsienio politi
ką, tvirtina, kad Jung. Val
stybės buvo “kelyj į supu
vusį imperializmą — bet
dar ten nėra”. į

Sakoma, kad VVallace ir 
toliau savo kalbomis ves 
kampaniją prieš Preziden
to Trumano užsienio poli
tiką.

Pažymėtina, kad ir Ko
munistų partijos pirminin
kas, VVilliam Z. Foster grį
žo iš Europos, kur jis pa
liejo nemažai komunizmo 
nuodų.

Jeigt VVallace ir Foster 
būtų Sovietų Rusijos pilie
čiai ir išvykę iš Rusijos bū- tinės Tautos išrinktų spė
tų kalbėję prieš Rusijos cialų komitetą ištirti Pa-

Karališka kelionė — Anglijos karalius su visa šeima, nuvykę Į Pieti
nę Afriką, apžiūri vietinius gyventojus, kurių prie Durban, Natai buvo 
daugiau kaip 109,000. Minia laukė per visą naktį, kad pamatyti karališką 
šeimą. mai Bannern Yra Tikėtini

Prasidėjo Diskusijos Dėl 
Palestinos

New York — Pirmadieni 
specialiame Jung. Tautų 
susirinkime prasidėjo dis
kusijos dėl Palestinos.

Britai pasiūlė, kad Jung-

jie kalbėjo prieš Amerikos, raportą Jung.
tai grįžusius rusai 1 
pastatę prie sienos. i įvyks rugsėjo mėnesį.

Tai toks yra skirtumas. Šiame specialiame susi- 
tarp demokratijos ir pro-rinkime dalyvauja žydų ir 
letarinės diktatūros. * arabų atstovai.

LIETUVIŲ DARBININKŲ
SUVAŽIAVIMAS PAVYKO

Liege — Vyskupas Louis

** **JI’

GRIŽO GEN. MARSHALL IŠ 
MASKVOS KONFERENCIJOS!

Padarė Pranešimą Prezidentui 
Trumanui ir Jo Kabinetui

Washington, D. C., bal. 
28 — Pereitą šeštadienį 
grįžo iš Maskvos konferen
cijos, kuri užsibaigė nepa- 
ruošus taikos sutarčių 
Austrijai ir Vokietijai, 
gen. Marshall’as.

Sugrįžęs į Washingtoną,

I Jis taipgi pranešė, kad 
je. (rudenį bus pašventintas

Maria Goretti paskelbta kampinis akmuo bažny- 
kankine, kuri paaukojo sa-.čios, kuri yra statoma ant 
vo nekaltą ir nesuteptą gy-,tos vietos, kur įvyko apsi- 
venimą, gindama skaisty- reiškimai. Panelė Marija 

apsireiškė 1931 metuose 
Jo Šventenybė Popiežius mažam vaikeliui ir pareiš- 

* “Aš esu beturčių mer- 
vykęs pagarbinti naują pa- gėlė”.- - - - ——------------------ ----- ——
i------------------------------------------------------------------

ties pirmininkas, pradėjo] Suvažiavimas vienbalsiai
— -------'priėmė rezoliuciją J. V’ .. _.TT x . x , - .
Juozą Pet- Kongrese pasiūlyto biliaus XII taip pat buvo at- e

priėmė rezoliuciją J. V.

apiepadarė pranešimą 
konferencijos eigą Prezi
dentui Trumanui ir jo ka 
bineto nariams. Po to Pre
zidentas Trumanas pa
kvietė į Baltuosius Rūmus 
abiejų didžiųjų partijų va
dus senatorius ir atstovus,, 
kuriems gen. 7' 
taip pat padarė pranešimą.] 
Valstybės sekretorius gen.‘ 
Marshall’as paaiškino 
skirtumus tarp Vakarų 
valstybių ir Rusijos užsie
nių politikoje.

Pirmadienį, bal. 28 d., 
9:30 vai. vakare, išleidus šį 

j “Darbininko” numerį, val- 
Itstvhės sekretorius gen.

posėdį įžangine kalba ir 
pakvietė kun. .
rauską vadovauti maldai.
Po maldos kun. J. Petraus
kas sveikino suvažiavimą 
savo ir klebono kun.
Švagždžio vardu. Taipgi šią rezoliuciją paruošė 

(sveikino suvažiavimą kun. adv. Antanas Young (Jan- 
}F. Norbutas ir A. F. Knei-,kaUskas) ir už tai jam iš- 
'žys. Pastarasis sveikino reiškė nuoširdžią padėką. 
ALRK Federacijos Centro Suvažiavimas nuoširdžiai, 
ir “Darbininko” redakcijos dėkojo prelegentui p. K. Či- 
vardu.

pagal kurį Amerika galėtų 
įsileisti 400,000 išvietintų 
asmenų, netaikant jiems 

J- nustatytos kvotos, reikalu. 
Taipgi šią rezoliuciją paruošė

PAGELBEKIME TREMTINIAMS
ĮVAŽIUOTI Į 

§Į KRAŠTĄ
Kongreso Atstovų Rū- tos amerikiečių asmenų ir 

muose yra pasiūlytas bi- draugijų siųsti laiškus ir 
birui už paskaitą, klebonui liūs, pagal kurį Amerika telegramas savo kongres- 

Prezidiuman išrinkti ap- kun- Švagždžiui už su- galėtų įsileistų 400,000 iš-.manams,w........ ...  i už
A. Zaveckas. teiktas patalpas, kunigam vietintų asmenų, netaikant Bill H. R. 2910. 
- • ■ - j n vikaram •

AVIVkJ & KzA* A * * * * w A

] Tarnui Versiackui neatvy-į

skrities pirm 
apskrities raštininkui p.

pasisakant už

— J. Petrauskui jiems nustatytos kvotos. Šį] Šiuo reikalu reikia veikti 
ir kun. F. Norbutui ir taip- bilių remia daug svarbių skubiai ir energingai. Jūsų 

. * S- •• V ... “

•
Beje, Maskvas konferencijoje 

neapseita ir be Įdomybių. Mar- 
shallas pamokė Molotovą demo
kratijos, Molotovas apkaltino 
Beviną fašizmo rėmimu, vienam 
amerikiečių laikraštininkui at
imtas foto aparatas ir sunaikin
tos jo plokštelės (kam tas džen
telmenas be policijos leidimo stybės 
norėjo nufotografuoti 
Maskvos vaizdelių), 
korespondentas per šešias sa
vaites rojaus sostinėje matęs 
šešis šunis, bet nė vienos katės! 
Įdomiausią atradimą turėjo bri
tų delegacija: jos patalpose bu
vo susekti 6 slapti mikrofonai. 
Sovietų žvalgybos užtaisyti, ši
ta viena smulkmenėlė gal ge
riausiai paaiškina, kodėl bolše
vikai anglosaksus ir kitus mie-f 
lūs svetelius svarbioms 1 
rencijoms mėgsta vis pasikviesti Į ra vienas lenkas

- • č. {kun. E. Betowski.

įkus išrinktas p. B. Jaku-.gi LDS 2 kuopai, jos vai- organizacijų, kaip Ameri- talka nepaprastai svarbi, 
itis vice pirm p. K Grigas, dybai už suvažiavimo prie- kos Darbo Federacija, CIO todėl maloniai prašom pa- 

Marshall’as valdybos var- mimą. ir kitos. Jei šis bilius, žino- gelbėti. Tūkstančių lietu-
a A. Zaveckas pa- T šių metų LDS seimą at-mas Bin H- R-2910 vardu’tremtini? atf.itis Pa

darė pranešimus kas pada- stovais išrinkti pp. A. Dau- ^aP^Ų įstatymu, Amerikon klauso nuo šio biliaus pra- 

praeito suvažiavimo nuta-!pavaduotoju išrinktas p.'lietuvių 
rimų. Šis suvažiavimas pa- B. Jakutis. čius.
kartojo nutarimą, kad vai- p. K. Grigas kviečia vi- Maloniai prašome Jūsų 
dyba atsišauktų į dvasiš- sus, užbaigus posėdį, daly- talkos, kurią Jūs galite sū
kius ir pasaulionis veikė- vauti suruoštoje vakarie- teikti tokiu būdu:

ir kitos. Jei šis bilius, žino- gelbėti. Tūkstančių lietu- 
Į šių metų LDS seimą at- mas Bi» H- R- 2910 vardu, vių tremtinių ateitis pri- 

ryta ir kas nepadaryta iš kantas ir A. Zaveckas, o galėtų įvažiuoti stambus(vedimo. Jūs galite daug 
praeito suvažiavimo nu ta-'pavaduotoju išrinktas p.-lietuvių tremtinių skai-atlikti tremtinių viltims 

išsipildyti.
Kun. Dr. Juozas B. Končius, 

BALF Pirmininkas 
Kazys P. Vilniškis, 

Tremtinių Komisijos Pirm.

du pirm. A. Zaveckas pa-

kartojo nutarimą, kad val-

jus, prašydama pagelbėti 
įsteigti naujas LDS kuo-keletu Marshall’as apie konfercn-,^ ? susil įžjusias atgai. 

o Bostono ciją viešai kalbėjo per ra-;r °
dio.

i Septyni Nauji Prelatai 
Ne w Yorke

Kardinolas Spellman pra- 
.nešė, kad Popiežius Pijus 
:XII suteikė garbę septv- 
Iniems kunigams Ney York 
] vyskupijoje, paskirdamas 

konfe-įjuog prelatais. Jų tarpe y- 
būtent.

vinti.
Iš pereito LDS seimo ra

portus išdavė p. B. Jakutis 
ir p. J. Versiacko vardu p. 
A. F. Kneižys.

Suvažiavimui turiningą 
referatą darbininkų reika
lais patiekė žurnalistas p. 
K. Čibiras. Po šio referato 
kilo rimtos diskusijos. Vi
sa eilė dalyvių kalbėjo apie 
unijas, komunizmo apgau
lę ir kaip darbininkai turė
tų veikti, kad pagerinti sa-

p. K. Grigas kviečia vi Maloniai prašome Jūsų]
j

i 1. Tuojau rašyti savo
i

pasisakyti - balsuoti už šį

nėję.
Vakarienė Buvo Tikrai Kongresmanui, prašant .jo' 

Lietuviška
Šeimininkės pp. M. Aks- bilių. 

tinienė, M. Jeskelevičienė, 2. Prašyti visas draugi-į 
Anelė Svirskienė ir K. Gri- jas priimti rezoliucijas in-; 
gienė paruošė tikrai ska- dorsuojant šį bilių ir savo

Meksikos Valdžia Gražino 
Bažnyčią Katalikams

Meksikos prezidentas A- 
nią — lietuvišką vakarie- nutarimus tuojau siųsti sa-,leman, pasirašė bilių, ku- 
nę. Maistą —lietuviškas vo Kongresmanui. 
dešras ir kitokius produkp p ~..............
tus aukojo patriotingas----------------- -----
lietuvis biznierius, p. Vin- džiai padėkojo LDS 2 kuo-'|Savo dekretu, buvo pave- 
cas Zinkevičius. 17 Arthur pai, šeimininkėms ir p. V.idęs bažnyčią Ckio Depar- 
St., Montello.

Kai jau visi pasistiprino, 
tai apskrities pirm. A. Za- A. apskrities 
veckas visų vardu nuošir-

jriuo Šv. Alenos bažnyčia
3. Prašyti įtakingų vie-yra grąžinama katali-
------------------------------ i kams. Buvęs prezidentas.

Žinkevičiui už vaišes. (tamentui, o dabartinis pre- 
Tuo ir užsibaigė LDS N. zidentas pareiškė, kad baž- 

> suvažiavi- nyčia yra reikalinga tikin- 
1 tiesiems.mas.
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ĮVAIRIOS žinios
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ATVYKO 31 LIETUVIAI TREM
TINIAI IŠ VOKIETIJOS

Mirė Kun. Borevičiaus 
Motinėlė

j
I Kun. J. Kidykas, S. J.

II
I iBalandžio 22 d. New Yor-jYorko apylinkėj. Ji turi A- pranešė, kad Lietuvoje mi- 

kan atnlaukusiu iš Vokie- mpriknip HpHp .Tnnya Žir. AHpIp Rnrpvipipnp mi.' 
tijos MARINE PERCH at
vyko 31 lietuviai, kurių 
tarpe 8 piliečiai - repatri- 
jantai. o likusieji kvotos 
imigrantai. Lietuvos kvo- 
tos sąskaiton atvažiavo, 19r.f.D. 
lietuviai. Atvykusieji įssi- ®
skirstė pas gimines:

Antanas ir Frances šošė 
su dukterim Danute ir Rū
ta išvyko pas brolį Lapins
ką. 7132 S. Rockwell St.. 
Chicago. III.

Aleksandras ir Agnietė 
Beresnevičiai laikinai apsi
stojo pas gimines: 8 North 
Street, Glen Cove. N. Y.

Konstantinas ir Leokadi
ja Burbuliai su sūnum Jau- Ridgewood. N. Y. 
nučiu apsistojo pas gimi- Antanas ir Julija Baičiū- 
nes: 52 Frank Street. Wa- nai su sūnum Robertu ir 
terbury. Conn.

Antanina Eringienė apsi- piliečiai, apsigyvens Bing- 
gyveno pas gimines: 4031 hamton pas gimines. 
\Vilkens Avė.. BaltimoreJ
Md.

Kazys Janavičius apsigy
veno pas anksčiau atvyku
sią savo žmoną: 858 Main 
Street. IVorcester. Mass.

Povilas ir Juzė Janušo- 
niai su sūnum Vytautu ap
sistojo pas gimines: 720 
Bergen Avė.. Kearny. N. J.

Regina Knizelienė, J. A. 
V. pilietė, su sūnums Hen
riku ir Lambertu apsistojo 
pas seserį: 45 Spring 
Millvale. Pa.

Antanas ir Marija 
kauskai apsigyvens

kan atplaukusiu iš Vokie- merikoje dėdę Juozą Žir- rė Adelė Borevičienė, mi-i 
niauską, kilusį iš Siesikų sionieriaus kun. Jono Bo-; 
parapijos. Ukmergės aps.. revičiaus, S. J., mamytė, 
bet nežino jo adreso. Labai 
.norėtu su dėde susižinoti.I

Adelė Slavinskaitė apsi-

1. Arlington. III.

Taipgi iš Philadelphia, 
Pa. praneša, kad Lietuvo
je. Luokės miestelyj, kovo 
mėn.. mirė Pranciška Rai
lienė. 78 metų amž., kun. 
Stasio Railos, Šv. Kazimie-

Kazys ir Ona Sruogos su ro lietuvių par. vikaro, mo- 
dukteria Vita apsistojo tinėlė.
pas gimines: R.F.D. 1. Ar- “Darbininko” redakcija 
lington. IH-_ _ reiškia gilią užuojautą

stojo pas sūnų: 150 Love- j„ ir kun. Stasiui Railai. 
well Street. Gardner. Mass.

Jurgis ir Ona Jenkelai- 
čiai apsistojo pas seserį 
Poweleit, 64-01 68 Avė..

>•

Jokūbas Tunkūnas apsi- kun. Jonui Borevičiui, S.

I 
!

i

dukteria Aldona. J. A. V.

Amerikietį Konsekruos 
Indijos Vyskupu

ATSTOVŲ BUTO KOMITETAS
UŽGYRE 0400,000,000 PAGALBĄ

GRAIKIJAI - TURKIJAIMirė Nesulaukęs Savo Sū
naus Įšventinimo Kunigu
Cambridge, Mass. — Sekmadienį, balandžio 

27 d. mirė Ignas S. šakalys, gyv. 76 Dana St., 
64 m. amžiaus, kurio sūnus Petras Šakalys bus 
Įšventintas kunigu ketvirtadienį, gegulės 1 d., 
šv. Kryžiaus Katedroje, Bostone.

A. a. Ignas S. Šakalys bus iškilmingai laido
jamas trečiadienį, balandžio 30 d., 9 vai. rytą 
su trejomis šv. mišiomis iš Nekalto Prasidėji
mo lietuvių par. bažnyčios. Velionis pašarvo
tas savo namuose, 76 Dana Street, Cambridge. 
Iš namų bus išlydėtas į bažnyčią 8 vai. rytą.

Velionis paliko dideliame nuliūdime savo 
žmoną Marijoną Šakalienę, sūnus kun. Petrą, 
Edvardą, Leoną ir Alfonsą, dukterį vienuolę, 
Seserį Maria Berkman iš Nukryžiuoto Jėzaus 
Vienuolyno, kuri darbuojasi Tamaqua, Pa.

Nuliūdusi šeima kviečia visus dalyvauti sa
vo mylimo vyro ir šeimos tėvelio šermenyse ir 
laidotuvėse.

A. a. Ignas S. Šakalys buvo uolus katalikas 
ir Nekalto Prasidėjimo parapijos parapijietis. 
Priklausė prie parapijos idėjinių ir pašalpinių 
draugijų. Buvo ilgametis LDS 8 kuopos narys, 
nuoširdus LDS organizacijos ir laikraščio 
“Darbininko” skaitytojas - rėmėjas.

LDS Centro valdyba, “Darbininko” redak
cija ir visas štabas reiškia gilią užuojautą a. a. 
Igno S. Šakalio mylimai žmonai ir visai šeimai. 
Lai Visagalis Dievas velionio vėlei suteikia 
amžiną ramybę!

rikoje. Jųjų trečias brolisH'ashington, D. C.
Jung. Valstybių Atstovų taipgi kunigas, misijonie- 
Buto užsienių reikalų ko- rius Kanadoje.
mitetas visais balsais prieš Naujas vyskupas yra 
vieną užgyrė Prezidento Baltųjų Tėvų misijonie- 
Trumano pasiūlymą teikti rius, kuris per ilgus me- 
$400,000,000 Graikijai ir tus, būtent, nuo 1924 me- 
Turkijai, kad jos galėtų tų, darbavosi Afrikoje, ir 
atremti ir pašalinti komu
nizmo agresiją.

Kaip žinoma, Senatas jau

dabar tapo Ugandos Apa
štališkas Vikaras.

v — ętrj VI * • v I Kuo. Pr. A. VinnaiBkas,mą uzgyre 67 balsais prieš i _______ '
23. Taigi neabejojama, kad 
ir Atstovų Butas dauguma 
balsų užgirs.

Arkivyskupas Konsekravo 
Savo Brolį Vyskupu

Quebec — Arkivyskupas 
Georgės Cabana, Šv. Bo
niface miesto vyskupas, 
konsekravo savo brolį, ku
nigą Louis Cabana, vysku-

Šv. Petro lietuvių parapi- 
. jos klebonas, nuoširdus 
Darbininkų Radio progra
mos rėmėjas, maloniai su
tiko būti šį metą metinio 
koncerto Garbės pirminin
ku. Jis gyvu žodžiu ir raš
tais visus kviečia sekma
dienį, gegužės 11 d. (Moti
nos Dienoje), 3:30 vai. po 
pietų, Jordan Hali, Bosto
ne, dalyvauti Darb. Radiov jonu-;------ > --------j • --- --------- ---------------- —•

pu Ugandos apylinkės, Af- į metiniame koncerte.Notre Dame — Garsiojo 
Notre Dame Universiteto 
bažnyčioje, bal. 23 d. kun. 
Lavvrence Graner, Šv. 
Kryžiaus ordeno misijo- 
nierius. bus konsekruotas 
Dacca vyskupijos, Indijo
je. vyskupu.

Naujas vyskupas jau 
daug metų darbavosi Indi
joje ir nuo 1937 metų buvo 
vyskupijos generolas vi
karas. Kun. Graner yra 
gimęs Franklin. Pennsyl-

Saulius Matjišaitis, 17 
metų našlaitis, laikinai 
globojamas U. S. Commit- 

■tee for the Care of Euro- 
pean Children.

Taipgi atvyko viena J. A. 
Valst. piliečių šeima, kuri 
'dar šių metų kovo mėnesio 
gale buvo Lietuvoje.

Be giminių ir draugų at- Unijoje ir baigęs Notre 
vykusius pasitiko Lietuvos j)ame Universitetą. Po to 
Gen. Kons. Attache A. Si- jįs įstojo į Šv. Kryžiaus or- 
mutis ir Ona \ alaitienė deną, kurių vienuolių glo- 
nuo Bendr. Amer. Liet, boję Notre Dame univer- 
F ondo. kurie pagelbėjo su sitetas atsižymėjo sporte 

• formalumais ir patari-fjr mokslo srityje,
jmais. L.G.K. __________

Į Surinko $230.60 BALF ui

i Cambridge, Mass. —Sek
madienį. balandžio 27 d., 
po pietų pp. Motuzas ir Be- 

Tokio, Japonija, bal. 28—tina Jung. Valstybes ir leckas rodė judamus pa- 
Gen. Douglas MacArthur Britaniją dėl nesutarimo veikslus. Kalbėjo p. J. Va- 
viešai pagyrė japonus už 
komunizmo neprisiėmimą.

Bal. 20 ir 25 dd. Japoni
joj įvyko parlamento rin
kimai. Komunistai į Aukš
tesnį Butą neišrinko nei 
vieno atstovo, o į Žemesnį 
Butą išrinko tik 4 iš 466 
atstovų.

Rinkimų daviniai rodo 
šiaip: Socialistai gavo 143 
vietas: Demokratai — 122; 
Liberalai — 132. ir įvairios 
kitos partijos — 69.

i

NAUJI KUNIGAI BOSTONO 
ARKIVYSKUPIJOJE

■

St..

ŠaJ-
Xew

KOMUNISTAI VISAI SUSMU
KO JAPONIJOJE

svarbiaisiais klausimais, ilaitis ir J. Beleckas, abu iš 
Tačiau visiems yra žino- Brooklyn, N. Y., ir vietinis 

ma. kad Rusija kėlė tokius kleb. kun. P. J. Juškaitis. 
reikalavimus, kurių nega- žmonių buvo pilna sve- 
lėjo priimti nei Jung. Vals- tainė. Aukų Lietuvos 

tremtinių šelpimui per 
BALFą surinkta S230.60.

tybės, nei Anglija.

Neskirs Arkivyskupui 
Stepinac Įpėdinio

ŠV. PRANCIŠKAUS SESELIŲ 
VIENUOLIJOS SIDABRINIS 

JUBILIEJUS

1922-1947
(Tęsinys)

VIENUOLYNO KftMfJAI

DĖKA STEIGĖJAMS

Kiekvienos tautos istorijoj y- 
ra gerbiami vardai asmenų atsi- 

• žymėjusių garbingais darbais 
1 ~ i ir tautai. Jų darbai
i pasilieka amžiams pasišventimo 
[pavyzdžiu Dievo, tėvynės ir vi
suomenės gerovei; jie yra para
ginimu ir įskiepijimu drąsos ir 
ištvermės ateinančioms kartoms 
varyti darbą pirmyn. Tokių įžy
mių asmenybių rolę šv. Pranciš
kaus vienuolyno istorijoj suvai
dino garbingi jo steigėjai: Pre
latas M. L. Krušas, kun. M. Ka
zėnas. a. a. kun. J. Sutkaitis. 
Tos istorijos lapai yra išmargin
ti jų drąsos, artimo meilės, ir be
galio pasišventimo reikšmin
giausiomis raidėmis. Šių garbin
gų asmenų vaidmuo, ryžtingas, 
pastovus ir ištvermingas nuo 
pat savo užsibrėžtojo tikslo pra
džios iki pabaigos, sukūrė milži
nišką amžiams vertingą lietuvių 
tautai kūrinį, šiandien. Sese
lėms Pranciškietėms džiaugian
tis dvidešimt penkių metų sida
bro vainiku nuvarsintais dar-

Visų Rėmėjų skyrių nariai at
sižymi nepaprastu veiklumu iri , .... . ... . įBaznvciaipasišventimu kilniems tikslams, t 
Jų pastangomis surengta daug[ 
piknikų, bankietų. kortų pramo-j 
gų ir kitokių įvairenybių. Toksi 

(pelnas daug prisidėjo prie skolų 
naikinimo, remonto, ir pageri
nimo vienuolyno nuosavybių. 
Kai kurie skyriai kasmet pa
siunčia delegates-us į metinį sei
mą ir ten finansine parama ir 
naudingais patarimais 
vienuolyno reikalus.

Boston, Mass. — Ketvir
tadienį, gegužės 1 d., 9 vai. 
rytą, Šv. Kryžiaus Kated
roje, Washington St., į- 
vyks metinis kunigų įšven
tinimas. Kunigystės šven-j 
timus suteiks pats J. E.’ 
arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., 36 jau
niems vyrams, kurie dar
buosis Bostono arkivys
kupijoje.

Įšventinamųjų tarpe yra 
vienas lietuvis, kun. Pet
ras Šakalys iš Cambridge, 
Mass., kurio tėvelis mirė 
bal. 27 d., nesulaukęs savo 
.sūnaus įšventinimo kuni
gu. Kun. Petras Šakalys 
pirmas iškilmingas šv. mi
šias atnašaus Nekalto Pra
sidėjimo lietuvių parapijos1 ■ ■■■■■■ I į — ■ III

bažnyčioje, Cambridge, 
sekmadienį, gegužės 4 d., 
11:30 vai. vidudienį.

Kunigystės palaiminimą 
ir priėmimą suteiks tą pa
čią dieną, būtent, sekma
dienį, gegužės 4, nuo 4 iki 
7 vai. vakare, 76 Dana St., 
Cambridge.

i

Prancūzijos Katedra 
Desekruota

remia

Jūs. brangūs Rėmėjai, 
apaštalavimu Katalikiškai 
jai pasistatėte Dievo Apvaizdos 
garbei paminklą, kurio nuopelnų 
dalininkais tapsite amžinybėje!

tokiu 
Akci-

Įi
Paryžius — Tarbes mies- 

i to katedros tabernakulis 
buvo įlaužtas ir švenčiau- 
jsias Sakramentas buvo iš- 
• barstytas sanktuariume. 
Tai įvyko dieną po naujo 
Lourdo ir Tarbes vyskupo 
konsekravimo.i

Roma — Kai kurie Jugo
slavijos pareigūnai reika-! 
lauja Vatikano [ 
naują vyskupą ! 
vyskupijai, užimti

Naujausios BALF Siuntos 
Tremtiniams BALF RAŠTINE PERKELIAMA

Šių metų balandžio mėn. 
paskirti Bendrasis Amerikos Lie- 
Zagreb,tuvių šalpos Fondas lietu- 

arki-iviams Vokietijoje ir Aus- 
:vyskupo Stepinac parei-prijoję išsiuntė sekančias 
gas kol jis atliks ‘bausmę’Į dvi drabužių ir maisto 
kalėjime. Vatikanas pra-'siuntas: 30 statinių sūdytų 

Maskva, bal. 28 — Sovie-įnešė jiems, kad dar arki- silkių — 10,500 svarų.
tų Rusijos laikraščiai,.ko-į vyskupas yra gyvas, nau- Ši siunta išėjo iš New 
montuodami užsibaigusią! jo arkivyskupo neskirsime: Yorko balandžio mėnesio 
Maskvos konferenciją, kal-lį jo vietą". pradžioje laivu S.S. Ameri-

!can Shipper. Siuntos vertė 
— $1.500.00.

Balandžio 18 d. laivu S.S. 
American Veteran išėjo: 
226 gabalai drabužių, ava
lynės, odos, knygų, muilo, 
konservuoto maisto — 17,- 
843 svarai; 220 gabalai 
specialaus maisto kūdi
kiams — 5,516 svarai. Šios 

'siuntos vertė — $17,000.00.
BALF nuolatos daro 

J naujus maisto produktų ir 
į kitų daiktų užpirkimus ir 
[paruošia naujas siuntas 
(tremtiniams. Paskutiniu 
laiku tremtiniai prašė vai

kučiams žuvies riebalų 
((CodLiver Oil), šaldyto 
(kondensuoto pieno ir mė- 
jsos. Visi užpirkimai atlikti 
■ir tikimasi viską išsiųsti 
apie gegužės mėnesio pra
džią.

Aukas lietuviams tremti- 
, 'li-i’n-. i S’UO

Rusija Kaltina Amerika, 
Angliją

RED CROSS M PPLIES I\ KOREA

Amc.ican Rcd Pr.oio
F\< hon KoRf \—Rcd < workrrs at thn busy Korcan port 

■ n't k ’jUppli*“'- f’Amerika for Ub£ in Red Cross btiffcd r?ub
e. . r^'iV.24^^ tor c t išpiliau troops.

BALF Direktorių Tary- merikoje. Namas yra pirk- 
bos valdybos nutarimu, tas Bendrojo Amerikos 
BALF Centro raštinė iš 19 Lietuvių šalpos Fondo var- 
West 44th Street, New du. Legalinį namo pirkimo 

į York 11, N. Y., šio mėnesio reikalą prižiūrėjo ir tvar- 
gale perkeliama į savo na- kė BALF vicepirmininkas 
mą, 105 Grand St., Brook- adv. Nadas Rastenis, adv. 
lyn, 11, N. Y. Nuo gegužės K. R. Jurgela ir adv. Kl. 
1 d. BALF sandėlys ir raš- Vokietaitis. Namo pirkimo 
tinę bus vienoje vietoje. į užbaigos akte taip pat da-

BALF namas yra nupirk- 1y™v0. ir nuosavybės ga- 
tas BALF Direktorių Ta- ----------- ------------ —
rybos 1946 metų spalių 17 stovas-
d. Posėdžio nutarimu. Na- Savo namo įsigijimas 
mas yra 4 aukštų, mūrinis, sutaupo BALF organizaci- 
Pirmame aukšte ir skiepe jai dideles pinigų sumas, 
bus sandėlys, o antrame 1946 metais BALF už san- 
aukšte — Centro raštinė, dėlio patalpas turėjo mo- 

i Trečiame ir ketvirtame y- keti nuomos po 250 dol. kas 
ra gyvenami butai, 
yra išnuomuoti dviem šei- nes patalpas 
mom.

BALF namas nupirktas

I

rantavimo bendrovės at-

Žodžiu, BALF nuosavybės i 
naudojimas yra stipriai ’ 
apsaugotas.

Visi BALF skyriai, visos! 
BALF darbą remiančios! 
organizacijos ir visi lietu
vių šalpos darbo prieteliai ibais- J9 kilniose širdyse gimsta 
nuo dabar prašomi visas amžinos meilės, padėkos ir pa
savo pinigines ir daiktines 
dovanas siųsti BALF na
mo adresu sekančiai:
United Lithuanian Relief

Fund of America, Ine.
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. V. 
Įstaigos telefonas: 
EVergrcen 8-6*203

BALF VALDYBA.

i

M <
f vr Mt ■

■A •

kurie mėnuo, o už Centro rašti- 
150 dol.

kas mėnuo. Nuomoms per 
_ _ metus reikėjo išmokėti

iš Al. Blažinskienės - Stan- 4,800 dol. Taigi, per dvejus 
kienės už 10.000 dol., bet iš 5---- ;
šios sumos 1____ _______
yra sumokėjęs 5,800 dol. taupyta^tiek, 
Likusiai sumai, 4,200 dol., 
yra mortgičius, kurį turi 
Susivienymas Lietuvių A-

—’- - - - -j metus, turint savo name 
BALF iki šiol sa-ndėlį ir raštinę, bus su- 

, kiek siekia 
viso namo vertė. Gausima 
nuoma iš dviejų butų gy- 

; ventojų turės padengti
^miesto mokesčius ir esamo 
' mortgičiaus nuošimčius.

Jeigu BALF namas būtų 
kada nors parduodamas, 
reikės gauti valstijos vy
riausio teismu sutikiuia

adresu: United Lithua-
nian Relief Fund of Ame- 
rica, Ine.. 105 Grand St., 
Brooklyn 11. N. Y.

B ALF Valdyba.

garbos jausmai. Tik deja, šioms 
mūsų tautos vaidilutėms trūks
ta žodžių tinkamą garbės duok
lę. Jums, daug nusipelnusiems 
steigėjams įteikti.

i i l I
Prelatas. įvertindamas lietu

vaičių Seselių troškimus pasiau
koti savo tautos gerovei, dau
giausia pasidarbavo atsiskyrimo 

! reikalu, Chicagoje, kur būta 
'daugiausia keblumų. Nebuvo 
jam gaila nei triūso nei vargo, 

[kad tik atlikus kilnų darbą Die- 
D - i i r»*» t.-oo . vo ir žmonių naudai. Nemažai Pranešame, kad BALF 22 skv- . x ... ‘. jam teko kovoti rūpesčio, nepa- riaus vajus prasidės gegužes 1 . , . . . , ,, _ ‘ . isisekimo ir grasinimo valando-d. Tą dieną. 8 vai. vakare. Šv. _ .. °_ . ,. . ... se. Tačiau pasitikėdamas Dievu,Jurgio lietuvių par. svetaine^. •- ,. ., ... ,. . i apsisarvojęs plienine valia, itSt. James Avė., jvvks lietuvių r \

masinis susirinkimas.
kviestas svečias kalbėtojas, ne
seniai atvykęs iš Euroiios.

Atsišaukiame 
vius ir kviečiame 
kime dalyvauti, 
bus renkami drabužiai, avalinė 
ir pinigai dėl Lietuvos tremti
nių. kurie gyvena skurde ir var
ge Europoje. Taigi visų lietuvių 
pagalba reikalinga. Ateikime j 
susirinkimą ir bendrai pasitar
kime apie va jaus pravedimą.

PRELATAS M. L. KRUŠAS

NORVOOD, MASS.
RALF Vajus Prasidfs 

Gegužės I d.

,, '.narsus karys, drąsiai prasimuši i ra Da.-* pro pavojų audras ir iškovojo 
pergalę, kurios dėka gimė nauja 
lietuvių kultūros įstaiga. Naujo 
vienuolyno statybai prasidėjus, 
gerbiamasis prelatas irgi buvo 
nuoširdžiu patarėju ir rėmėju. 
Padaręs pradžią Seselių vienuo
lynui. jis taipgi rūpinosi jo pa
žanga ii- medžiagine parama. Iki 
šiai dienai jis yra rūpestingu 
vienuolyno globėju, rėmėju ir 
patarėju.

j visus lietu- 
tame susirin- 

Vajaus metu

i

daugiam
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ri pasiekti savo. Tad ir 
griebiasi naujų gudrybių. 
Deja, su jomis toli neke
liausi.

Šiandien kiekvienas pa
dorus lietuvis atskirai ir 
visi pasaulio lietuviai ben
drai galvoja, kaip išpirkti 
Lietuvos laisvę, kaip išva
duoti kenčiančius Lietuvos 
lietuvius.

Lietuvos laisvė yra par
duota Postdamo konferen
cijoje tų, kurie viešai skel
bėsi kovoją už visų tautų 
laisvę. Ir mums dabar rei
kia atpirkti.

Kadangi laisvė yra di
džiausias tautos turtas, 
tad ir kaina yra labai dide
lė. Tai žmonių kraujas ir 
gyvybė.

Bet tą kainą moka pasi
likusieji rusu naguose, re- 
atsižadčjusieji savo gimto
sios žemės, tai mūsų kai
miečiai ir vargšai, kuriuos 
daug kas iš mūsų — lais- 

, vės metais — vadino “tam
suoliais”, “užsispyrėliais”, 

, “atsilikėliais”. Jie moka 
. pagrindinę kainą už Lietu
vos laisvę.

Tai yra tiesioginė kaina.

»iš Indijos atostogų. Motina! 
nudžiunga. Jau penkeri 
metai nematė sūnaus. Už 
tat reikia tinkamai priim
ti, bet su kuo? Visko taip 
maža.
— Hm! galvoja motina.— 

Reikia eiti pas mėsininką. 
Iš anksto užsisakysiu gar
desnį kąsnelį.

Ir išėjo.
Bet kur tau! Mėsininkas

tik nusijuokė.
— Džiaukis, ką gauni, — 

buvo jo paskutinis žodis.
Moteriškė išėjo, bet ne

nusiminė. Rvtoj tuo pačiu 
laiku ji vėl čiuožia pas mė
sininką.
— Žinau, kad tu neturi 

laiko, sako ji mėsininkui, 
stovėti eilėje prie cigaretų, 
tai štai tau 20 cigaretų do
vanų, — ir ji įglemžė į jo 
ranką pakelį.

Mėsininkas nusišypsojo 
ir apsidairęs jai pakuždė
jo:
— Ateik mėsos kada nori.
Moteris linktelėjo galvą Ir jos vienos neužteks. Rei- 

ir išėjo ramiai laukti par- kia priedo. Reikia šaluti- 
važiojant sūnaus. Bus jį su nės aukos. Kokia ji? Kas 
kuo sutikti. I ją turi mokėti? Kaip ilgai?

(Atsakymas sekančiame 
“Darbininko” numery).

A. J. Stanius.

AUTOMOBILIS
I

Anglijoje dar viskas gau
nama tik kortelėmis, punk
tais. Drabužis, maistas — 
dar kontroliuojama. Visų 
gerų dalykų didelis trūku
mas. O čia žmogui kartais 
taip prireikia, kad nors iš 
'žemės iškask!

Aną dieną turtingam biz
nieriui prireikia naujo au
tomobilio. Drožia jis į di
delę Austin agentūrą. At
virai išdėsto agentui - par
davėjui savo reikalą ir lau
kia atsakymo.

' Agentas, rimtai išklauso, 
pačiupinėja, patrina 
sies aliuką ir sako: 

i — Už trijų mėnesių, 
ankščiau!

i — Bet man tuoj reikia, — 
; sušunka biznierius.
i — Nieko tamstai negaliu 
padėti, — griežtai atsako 
agentas.

Ką darysi! Eina pirklys 
namo, ir krapšto pakauši, 

: norėdamas nurauti

Visi katalikai pastebi, kad kunigai po skaitytinių 
Mišių kalba tam tikras maldas, bet ne visi žino, kokia 
intencija tos maldos yra kalbamos. Taigi žinotina, kad 
tos specialios maldos turi bendrą tikslą bei intenciją — 
už Katalikų Bažnyčios ramybę ir gerovę, o šiais pasta
raisiais keliais metais jos aukojamos už Rusijos atsi
vertimą. Gi šį gegužio mėnesį keliama ypatingas dvasi
nis bei maldos vajus, kad Dievas grąžintų Rusijai lai
svę, ypač religinę laisvę.

Bet kas gal nustebs: religinę laisvę? Juk ją garan
tuoja naujoji Stalino konstitucija. Deja, ta konstituci
ja sako, kad garantuoja, bet faktinai ta “garantija” tai ________
negyva raidė, gyvenime ji nieko nereiškia. Bolševikai sireiškimuose Dievo Motina ragino kalbėti rožančių paskutinius plaukus, 
žiūri į religiją, kaip į žmonijos svaigalą, kurį reikės iš žmonijos išgelbėjimui nuo bolševizmo grėsmės. — --
žmonių minčių išvaryti. Rusijos Sovietų vyriausybė 
yra griežtai bedieviška, ir tai ne kokia ten atšalusiai įsibrovė į religinį rusų gyvenimą. Ar tai girdėta, kad 
bedieviška — aš į Dievą netikiu, o jūs gyvenkit, kaip pasaulietis būtų vyriausia cerkvės galva? Petras I ta- 
norit. Ne. Bolševikų valdančioji klasė išpažįsta kovo- tai padarė. Jis pasiskelbė absoliučiu pravoslavų cerk- 
jančią bedievybę, kurią privalu turėti kiekvienam pi- vės viršininku. Iš to išėjo labai apverktinos pasėkos. Tarnas" už valandos 
liečiui; kitaip jis neteks tarnybos ir duonos. Ta valsty- ’ 
binė bedievybė tai didžiausia nelaimė ir kankynė rusų 
liaudžiai ir visoms pavergtoms tautoms. Tad gi mes 
melsimės, kad gerasis Dievulis išgelbėtų nuo tos nelais
vės visas tautas, kurios turėjo .nelaimės pakliūti į be
dievių letenas.

Tautos, tai tautos. O kaip gi su pačiais bolševikais, 
ar ir už juos reikia melstis? Kaip gi, už juos daugiau
siai. Pagrindinis katalikų principas štai koks: neap
kęsti nuodėmę ir mylėt nusidėjėlį. Komunizmas nuodė
mė, komunistas nusidėjėlis. Yra komunistų ir komu
nistų — vadų ir eilinių suklaidintų būtybėlių. Vadai ži
no ką daro, jie tiek sukietėję, kad reikia stebuklo, juos 
atversti. Bet būna ir stebuklų. Prisiminkim Budenzą. 
Buvo vienas iš stambesniųjų komunistų vadų, redaga
vo bedievišką laikraštį, dabar tikintis katalikas. Ir ei
linius sufanatizuotus komunistus labai sunku atversti. 
Tai labai vienpusiški žmonės, vieno laikraščio skaity
tojai. Kažkas yra pasakęs: “bijau vienos knygos žmo
gaus, su juo nesusikalbėsi”. Iš viso, fanatikai - užsispy
rėliai bet kokioj krypty nesukalbami. Užsimerkimu, 
ausų užsikimšimu, jie reaguoja į stipriausi ir aiškiausi 
argumentą. Ir jiems atversti reikia stebuklo. Bet ir čia Patriarchą, naują pravoslavų cerkvės galvą. Rodės, re- Dievui. Bet tas jai griežtai uždrausta.
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Šeimos malda už Rusijos atsivertimą. Fatimos ap-! jyg

Parėjęs išima iš spintos 
'geriausią paltą, suvynioja 
i gražiai į popierą, prideda 
kortelę ir išsiunčia tarną 
pas automobilių agentą. 
x<mu«u3 uz> va.ia.uuus> grįŽO 

, su kita kortele nuo agento, 
•'kurioje buvo įrašyta: “Au- 

i tomobilis bus pristatytas 
už trijų dienų”.

MĖSOS SVARAS
Viena motina gauna laiš

ką iš savo sūnaus, kad jis

LIETUVIŲ PIRKINYS
Mat, gyvename laikus, 

kad už viską reikia mokėti 
dvigubai; jei nori greit 
gauti: mokėk daikto kai
ną, ir ką nors nutrauk nuo 
savęs — duok priedą prie 
kainos.

Žmonių intencijos, ge
riausi norai šiandien nebe-

Mužikai, kaip mužikai. Jie tamsūs. Jie carą dievina. Jie 
neprotauja. Jiems geras ir toks cerkvės viršininkas.
Bet ką gi inteligentai? Kokia jų padėtis? Kaip jie gali 
tokį dalykų stovį suderinti su išlavintu ir norinčiu ti
kėti protu? Čia tai jų tragedija. Siela ir širdis pasiilgus 
aukštų tikybinių idealų, bet kai nukrypsta į esamą ti-. 
kybos formą, pasidaro skaudu ir neskanu. Kokia gali: 
būti religija, kai tikėjimo dalykus tvarko pasaulietis —■_ ___________  ___ ______ ____________
profanas, mažai tesuprantąs tikybos mokslą ir pasižy- dieną parvažiuoja turi vertės. Bet žmogus tu- 1946. Pusi. 91.
......... .. j.--—-----------—| r . - ■
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Atsiųstos Paminėti Spaudos 
Naujienos

At. Kairys, Blaškomi lapai. 
Eilėraščiai. Alguvos baro leidi
nys. Išspausdinta Kemptene,

mįs diktatoriška nesuvaldoma puikybe ir nekrikščio- —------------- -—------------ —
nišku žiaurumu, kokiais paprastai būdavo tokie carų duoną. Sudejavo rusų liaudis. Nežiūrint žiauraus tikin- ka. Lyrikos IV knyga, 
ir carienių tipai, kaip Petras I, Katarina II, Nikalojus čįųjų persekiojimo, rusų liaudis išlaikė religijos ins-! grafuota rankraščio 
I? Netenka stebėtis, kad rusų inteligentija nukrypo tinktą, kurs ypač pasireiškė paskutinio karo metu. Bol- Į 1946. Pusi. 203. 
nuo religijos ir tik paviršutiniškai pasidavė suvalsty- ševikai pamatė, kad nepajėgs išrauti tikėjimo pagrin- į Lithuania. Country 
bintos cerkvės nuostatams. Išsivystė veidmainingas dų iš prislėgtos rusų liaudies sielų. Jie pradėjo organi-jtion. Augsburg, 1946. 
valstybinis tikėjimo kultas bei farizeiškas cerkvei klus- zuoti taip vadinamą “gyvąją cerkvę”, kuri būtų klusni paveiksluota brošiūra apie Lie

tuvą, jos istoriją, kultūrą ir da
bartį. 62 pusi.

Tremtinių Mokykla. Mėnesinis 
pedagogikos žurnalas. 1 ir 5-6 

: tamsi, ji unKamai įvertina aievunų sieKimus, jų numeriai, 1946. Leidžia Atžaly- 
Sušaukė’ Sinodą, išsirinko “moralybę”. Ji nori tikėt kam verta tikėti — tikrajam nas Niurtingene. Redaktorius A. 

Kairys. Dabar šis puikus žuma- 
stebūklų pasitaiko. Gi stebuklai tik malda išprašomi. ligi ja atsigimė. Bet bolševikai ją visiškai nuslopino. Žiūrint į tokią apverktiną Rusijos padėtį, argi ne- las, kaip ir kiti tremtinių perijo-

Tačiau mes meldžiamės už religinį atgimimą visos Paskelbė valstybinę bedievybę. Dvasininkus kalino, verta melstis, kad ji atsiverstų į tikrąją tikėjimą ir bū- diniai leidiniai, amerikiečių zo- 
rusų tautos. Ji jau nuo Petro I nebeturi religinės lais- kankino, žudė. Likusiems atėmė pilietiškas teises, pri-lų, anot Kristaus žodžių, “viena avidė ir vienas Ganyto- noje yra sustabdytas, o jo re- 
vės. Tasai griežtas ir žiaurus Rusijos caras brutališkai skaitė juos prie valkatų klasės, atėmė jiems darbą ir jas”? K.'daktorius atvyko į JAV.

numas, bet širdyje slėpėsi gryna bedievybė.
1917 m. Rusija atsipalaidojo nuo caro, Nikalojus 

II rezignavo ir buvo areštuotas. Kas dabar bus? — su
šuko Rusijos liaudis. Caro nėra, cerkvės galva nuvers
ta nuo sosto, reiškia ir religija žlugo. Rusų dvasiškija 
mėgino susiorganizuoti, f

valstybės įsakymams. Ir tas nepavyko.
Dabar kankinasi rusų liaudis, stumiama j bedie

vybę, bet trokštanti tikėti. Jai kišami revoliucijos die
vukai: Marksas, Leninas, Stalinas. Bet liaudis ne tokia 
tamsi. Ji tinkamai įvertina “dievukų” siekimus,

Benys Rutkūnas, Pulsas pla- 
Mimio- 

teiaėmis

and Na-
Gražiai

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Kmitas

4.

Planas Prieš Planą

Į vidų įžengė komisaras Žaliukas! Bet, ma
tyt, jis iš tokių komisarų, kuriems malonu 
ranką paspausti. Andrius tai ir padarė.

— Prašau sėstis. Seniai jau tave mačiau.
Žaliukas nebuvo toks linksmas. Jo kakta 

gilia raukšle perskelta, skruostai rūpestingai 
sutraukti.

— Deja, Andriuti, ne linksmas mano vizi
tas. Bėda.

— Nagi?
— Esi išduotas, ar įduotas — nežinau, kaip 

geriau pasakyti. Mat, vakar įvyko svarbus 
komisarų mitingas. Dalyvavo ir mūsiškiai. 
Kažkaip susikirsta dėl sutartinos darbuotės. 
Mūsiškiams prikišta, kad permažai rūpinasi 
kontrrevoliucijos naikinimu. Visi, žinoma, su
prato, kad turima minty partizanų veiklą. 
Snaigius gynėsi kiek įmanydamas. Mes, girdi, 
viską darome, ką tik galime. Pristatome ru
sams smulkmeniškų žinių apie nepageidauja
mus asmenis, bet jų likviduoti negalime, nes 
visa pajėga rusų rankose. Balaganovas supy

ko ir nurodė mums uždavinį: suimti bent vie
ną kitą partizanų vadą. Tiesiog iš mitingo 
mus išvarė, kad vieni apie tai pasitartume. 
Susirinkome pas Snaigių septyni vyrai. Leč- 
kys nedalyvavo dėl visiems žinomos silpny
bės — perijodinės baltligės. Pirmininkavo 
Snaigius. Buvome gerokai susierzinę, nes rei
kėjo kas nors nutarti — Balaganovas aiškiai 
tą pabrėžė. Ir štai vienas mūsiškių praneša, 
kad, girdi, banditų lizdas Pilėnuose. Ten esą 
visi vadai: trys Stuobriai, tėvas ir du sūnūs, 
ir Viktoras Tautgėla. Taip ir suminėjo var
dus ir pavardes.

— Kas jis toks? — sušniokštė Andrius.
— Ar gi nesusivoki ? Kas gi daugiau, jei ne 

Čeverykas ?
— Jei tai būtų įvykę kokia 15-20 metų at

gal, aš būčiau sugriežęs dantimis ir pasakęs: 
aš su tuo Judošium atsiskaitysiu! Bet dabar 
— koks čia skirtumas: pirmiau, ar paskiau? 
Rusas, ar lietuvis? Vis vien tas pats galas.

— Galas, tai galas, bet ar pirmiau, ar pas
kiau, vis gi skirtumo yra. Verčiau tegu bus 
paskiau. O vis dėlto skaudu, kad lietuvis tai 
padarė.

— Lietuvai jis miręs. Nė lietuviško keršto 
jis nebe vertas. Ir ką jūs nutarėt su mumis, 
Stuobriai, daryti?

— Areštuoti.
— Ir gal tave prie to žygio priskyrė?
— Aš pats pasisiūliau.
— Tai kas man daryt? Šauti į tave? Žinai, 

kad gražumu nepasiduosiu.
— Jei šausi, tai susimildamas į orą, nes ži

nau, kad taikydamas visados pataikai. Taip, 
dėl visa ko susišaudymas turės įvykti.

— Ir tu pats į tą avantiūrą pasisiūlei?
— Taip. Ir žinai, dėlko? Kad ištraukčiau 

vadovybę iš jų rankų, nes pasiryžau tave iš
gelbėti.

— Nieko nesuprantu. Kokiu gi būdu mane 
išgelbėsi ?

— Tuojau pasakysiu. Matai, kai išgirdau, 
kad esi susektas, šiurpuliai per mane perėjo, 
bet šaltos galvosenos nepraradau. Skubotai 
išdirbau planą ir tuojau visiems jį paskelbiau. 
Planas štai koks. Visų pirma pasiūliau Čeve- 
ryką į to žygio vadus...

— Jį patį?! Ar iš galvos išėjai?
— Palauk. Tai būtinai reikalinga, ir štai 

dėlko: kad jis pats matytų, kaip viskas įvyko, 
ir negalėtų paskui niekam priekaištų daryti.

— Gal ir tiesa.
— Žinoma. Paskui pats pasisiūliau jam į 

pagelbą, kad draugai nepamanytų, jog iš tos 
nemalonios pareigos noriu išsisukti. Tai tik 
vieša iškaba. Tikrovėje tai dėlto, kad prižiū
rėčiau viską einant pagal mano planą.

— Koks gi tas planas?
— Tuojau jį išdėstysiu. Susirinkimas vien

balsiai mano pasiūlymą priėmė. Čeverykas 
pradėjo visaip išsisukinėti. Bailys, mat. Nu- 
juto, kad bus karšta. Pareiškė mano pasiūly
mo nepriimąs. Mėgino šiaip ar kitaip nutari
mą sugriauti. Tada aš štai ką susirinkimui 
pareiškiau: tie banditų vadai atkaklūs peštu
kai. Trysia ar keturiesia jų nepaimsime. 
Mums reikia pagelbos, kurią aš pasižadu gau
ti — iš rusų. Viens politrukas geras mano 
draugas. Jis ir pats dalyvaus ir atsives kiek 
mums prireiks raudonarmiečių. Tas mano pa
reiškimas padarė labai gero įspūdžio. Snai
gius riktelėjo, kad Čeveryko statomi kliuvi
niai atpuola. Jis turi žygiui vadovauti ir mane 
į pagelbininkus prisiimti, nes be manęs rusų 
pagelbą vargu begausime. Čeverykas noroms- 
nenoroms apsiėmė, nes kitaip būtų viešai bai
liu pasirodęs. Viskas išėjo ko puikiausiai.

— Aš to puikumo dar nematau. Tai tik 
užuomazga. Kur gi visas planas?

— Aš dar nepabaigiau. Matai, sugalvota ši
taip. Tu su Geniuku turi būt namie, bet ir par
tizanų būrys turi būt parankiui. Viskas, žino
ma, įvyks vidurnakty. Diena dar nenustatyta. 
Paskui pranešim. Gal vilkas sustaugs, gal va
nagas ar pelėda suklyks, o gal ir to nebus. Vis 
vien būkite pasiruošę. Pabeldžiame į duris, į- 
sibrauname ir norime judu areštuoti. Tu puo
li Čeveryką, mauzerio rankena parbloški jį že
myn — tik neužmušk! — užteks ji iš rikiuo
tės pašalinti. Geniukas tą patį padarys Bar
sukui — mat, ir Barsukas prie žygio priskir
tas — viskas turi eit sklandžiai, kaip laikro
dy. Raudonarmiečiai neva šoks gintis, paleis 
vieną, kitą šūvį — į orą, žinoma, — tas duos 
jūsų partizanams ženklą, kad atbėgtų ir pa
imtų visus į nelaisvę.

— Kas toliau ?
— Toliau šitaip sugalvota. Raudonarmie

čiai stoja į partizanus, o mudviem su politru- 
ku pavyksta pabėgti ir parsivežti sunkveži
miu sužeistus Čeveryką ir Barsuką.

— Kam ta visa komedija? — patraukė pe
čiais Andrius. — Jei dalykai jau taip toli nuė
jo, ar ne geriau būtų likviduoti Čeveryką su 
Barsuku — dviem niekšais mažiau — o jums 
visiems prie partizanų prisijungti?

— Galų gale bus prie to prieita, bet kol kas 
perdaug būtų triukšmo. Lietuviai komunistai 
perdaug tų dviejų draugų nepasigestų. Bar
sukas nulius, o Čeveryką jie patys beveik no
rėtų likviduoti. Tas batlaižis šnipas perdaug 
jau visiems įkirėjo. Bet rusams jis labai rei
kalingas. Dėl jo likvidavimo rusai gali jums 
visą pulką raudonarmiečių į svečius atsiųsti. 
Tai nelabai pageidaujama?

— Neperdaugiausiai.
— Taigi. Ir jei politrukas nebegrįžtų, būtų 

dar blogiau.
— Kas jis per vienas? (Bus daugiau)
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GYVAČIŲ ŪKIS
gangreną, šiltinę, raupus i 
ir tt.

Visi tie išdirbiniai nemo
kamai atiduodami Sveika
tos Departamentui ir dali
nami plantatoriams ir sa
vivaldybėms mainais į 
nuodingus gyvius, kurie 
yra būtini medicinos ir ty
rimų reikalams. Hvpoler- 
minis švirkšliukas siun
čiamas mainais už 6 suau
gusias gyvates; kurio 
nors serumo ampulė duo
dama už 4 gyvates arba už 
6 didžiuosius vorus, arba 
už du tuzinus mažųjų vo
rų. arba už atitinkamą 
skaičių skorpionų ir šim
takojų.

Per metus institutas iš
dalina daugiau kaip 100,- 
000 ampulių ir 1,000,000 
skiepų tūbelių. Kartu 
siunčiamos brošiūros, ku
riose paaiškinama apie į- 
vairias užnuodijimo for
mas, apie simptomus ir 
gydymo metodus.

Prieš 20 metų Brazilijo
je nuo gyvačių Įgėlimo 
mirdavo kasmet apie 5 
tūkstančiai žmonių: visų 
Įgėlimų 25buvo mirti
nų. Nuo anų laikų iki da- 

uri veisiasi kavos,bartinių mirimai dėl šios 
priežasties sumažėjo nuo 

laiko soduose. į2.6 iki 1.1 tūkstančiui gy- 
aptverti žema vęntojų. Ir tik mažiau 

apsupti grioviais, kaip 4'> atsitikimų, kai 
išima du kartu Į pasinaudota Butantano 

mirtimi, 
daromas iš i Tie mirimai paprastai pa- 
" j kraujo, i reina nuo pasivėlinimo pa

gamina daryti injekciją, arba dėl

lI

į
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i

I
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Pastebėta, kad labai di
dėja gyvačių skaičius Sao 
Paulo valstybėje. Tatai 
aiškinama tuo, kad dirba
mos žemės plotams pra
plėsti išnaikinama daug 
miškų. Nykstant miš
kams. nyksta arba pasiša
lina toliau didžiausi gyva
čių priešai, jų tarpe Can- 
gamba, kurios mėgia
miausias maistas yra di
džioji. piktoji Jararaca. 
Antra vertus, žemės ūkiui 
plečiantis, susidaro geres
nės sąlygos graužikams 
veistis, o kaip tik jais gy
vatės daugiausia ir minta.

Butantano Institutas, 
žmonėse paprastai gyva
čių ūkiu vadinamas, se
niau kasmet gaudavo apie 
12,000 gyvačių. Dabar jis
jau gauna 30.000, Iš tol 
skaičiaus daugiau kaip 
50 buvo jararacos, nuo 
kurių Brazilijoje kasmet 
išmiršta daugiau žmonių, 
negu nuo kurios kitos gy
vačių rūšies. Paskui sekė 
Crutelius terrificus — an
troji savo baisumu Brazi
lijos gyvatė, toliau Seth- 
rops jararacassu, žvejų 
pabaisa ir Bothrops altar- 
nata, 
plantacijose.

Gyvates 
kurie yra 
siera ir 
Nuodus išima du kartu į pasinaudota 
mėnesi iš suaugusių gyva- serumu, baigėsi 
čių: serumas 
imunizuotų arklių 
Be to, institutas 
-kiepų prieš įvairius gy- nepakankamų dožų, arba 
vulių bei augalų nuodus.'dėlto, kad įgeltieji prieš 
prieš vorų ir skorpionų į-i injekciją buvo girti nuo 
kandimą, prieš tetanusą.jkerosino ar alkoholio.
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DARBININKAS

GIFT TO SEND HOME

I

Amencsr. Rsd Cross Kieto
MANILA. PJ.—In an Amerkan Red Cross eraft shop Utis youns serviceman 
gels a few pointeri in palatine a scarf of parachute šilk to send te the 

folks at heme.
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DĖDŽIŲ PAŠNEKESIAI
Moterys virsta vyrais. — Amerikos balsas. 

— Kodėl negalima turėti dviejų žmonų. - 
Kur yra ex-karalių lizdas.

<
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ta esi apsirikusi. Aš — dakta
ras. bet tik muzikos.
— Taip taip! man to ir reikia: 

man ausyse tartum kas groja...

Nesiseka

— Maryte, ar moki išlaikyti 
paslaptį?
— O kaip gi! Tik viena man

nepasiseka: papasakoju

■I

!

viena toji moralė, kad 
draudžia žmogui gyventi 
kaip jam patinka.
— Tavo žinia Įdomi, bet 

mums visai nesvarbi, pa
darė pastabą Pachomijus.

— Tai aš užbaigsiu, pra
bilo Baltrus.

Tas gražusis Egipto mie-;
stas Aleksandrija tapo vi-' 
sų karalių prieglauda. Ka- mas atlikusį bausmę kalinį, sa- 
žin ar ir likusieji turės ten 
patekti? Tas paaiškės sa
vu laiku. Seniausias iš jų 
ten yra Viktoras Ema n 
lis, Italijos ex-karalius, 
kuris yra labai populiarus, 
vaikšto po visas krautu
ves, ieškodamas senų paš
to ženkliukų. Jauniausias 
iš jų tai Simeonas, Bulga
rijos ex-karalius, kuris la
bai triukšmauja žaisda-

' mas.
I

i Keistenybių Keistenybes!
Sakoma, kad pasauliniai žmogus kalėjiman nepatekti, 

į------------- ------- ■_! —-v
l 
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Kalėjimo viršininkas, išleisda-
vis

ko: kam nors, kas nemoka paslap-
— Kai atsidursi už kalėjimo tjes išlaikyti' 

sienų, tai, manau, nepakartosi I 
senų gyvenimo klaidų ir steng-j 
siesi, kad kitą kart kalėjiman; 
nebepatupdytų, kalėjimas — 
tai gyvenimo mokykla.
— Sunku gyvenime neapsirik-įdytojas.

ir šį! — O aš būsiu kunigas ir palai
dosiu visus tavo pacijentus.

Tarp Vaikų

— Aš, kai užaugsiu, būsiu gy-

Paulius Ramutis.

ti ponas viršininke. Štai, 
kartą visa dariau, kad nuo ka
lėjimo išsisukus. Kai jau buvau 
prie pat kalėjimo vartų, stū
miau sargybinį ir ėmiau bėgti. 
Bet sargybinis buvo už mane 
greitesnis, pavijo, o teismas pa
skui dar tris mėnesius už tai 
pridėjo. Štai, tau iar stenkis

Mokykloje

Mokytoja. Kaip bus busimasis 
laikas nuo žodžio “myliu”?

Mokinė. Ištekėsiu.

genijai dažniausiai gimę iš. 
tėvų, turinčių per 40 mJ 
amžiaus. Ir gydytojai tvir-i 
tina, kad tokio amžiaus tė
vų vaikai yra geresnės 
sveikatos. Tuo tarpu Ame- bėlę “Muzikos daktaras” pasi- 
rikoje daug dirbtuvių atsi- beldus įeina į butą, ir kreipiasi 
sako priimti darbininkus, i buto savininką: 

j kurie turi daugiau, negu 40 — Tamsta būsite ponas dakta- 
jm. Esą jie jau pasenę, nie- ras?

dvi mer- galėjo suprasti, kas per ‘ kam netinką. . 4 — TaiP- bet man rodosi tams-

Pataikė
Pypkių Priešas

Kai Rusiją valdė Alehsi- 
cijus, jis liepdavo nupiaus- 
tyti pypkoriams nosis, nes, 
anot jo, žmogus rūkyda
mas nustoja savo dieviško 
paveikslo ir pasidaro pa
našus į velnią, leidžiantį iš 
savęs dūmus ir ugnį.

Moteriškė perskaičiusi iška-— Sveikas gyvas Pacho-: Teisėjas tada jam atsa-
mijau. tarė Adomas ,ką ge- kė: “T~~ ------
ro papasakosi šį vakarą! ' *
— Vot štai paskaičiau ga- ant kurio statoma visuo-

zietą ir sužinojau, kad ten menė, tauta, valstybė”. 
Valakų žemėje (Italijoje),' Tačiau tas žmogelis ne- 
Pinerolo mieste, č*“~ *" ‘
gaitės: Lina ir Aloyza, se
sers, pavarde Charbert, po 
sunkios operacijos tapo du 
broliai.

Pasklydus gandui, kad 
tos dvi Charberto dukte
rys yra daugiau panašios Į 
vyrus, negu į mergaites, 
(ir iš tikrųjų, augo barzda, 
nors turėjo ilgas kasas, 
žodžiu, buvo keistas feno
menas). tada tėvas atidavė 
daktarui ištirti. Po laimin
gos operacijos, ilgai nelau
kę. susižiedavo, pasirink
dami gražias mergaites.
— Na, dabar tu man pa

sakyk bent vieną žinelę.
— Aš tau priminsiu va-Į 

kar dienos girdėtą žinią, 
kad Amerikos propaganda; 
“Voice of America” prieš; 
komunizmą, pradeda duoti 
vaisius. Bolševikai pakvie-į 
tė žiauriausi jų intelektua
lą, Ilya Ehrenburg, kad šis 
sumuštų Amerikos argu
mentus. Ilya, kaip papras
tai. griebėsi šmeižto, iš- 
kviesdamas du mirusius: 
Dr. Paul Joseph Goebbels 
ir Hermann Goering. Jis 
pavadino visus, kaip anuo-; 
du, fašistais. Tas parodo, 
kad Maskva bijo tiesos.
— Gerai pasakei, Ado

mai, dabar pasiklausykime 
Melchijoro nuomonės.

— Aš pasakysiu tiesą,1 
kad visų komunistų yra 
tas pats himnas: visada ir 
visur giedoti melą ir šmei
žtą, nors reikėtų ir plau
čius išspiauti.
— Dabar jau mano eilė, 

tarė Pafnucijus. Aš paži
nau vieną, kuris turėjo dvi 
žmonas ,bet dabar jau jis 
kalėjime. Jis galvojo, kad 
turėti dvi žmonas nėra 
nuodėmė, nes taip buvo Se
najame įstatyme.

Abi žmonos gražiai sugy
veno, viena antrai nepavy
dėjo, tartum dvi seserys. 
Iš kur ir kaip sužinojo tei
sėjas, ir tą vargšą nubau
dė kalėjimu už bigamiją. 
Jis negalėjo suprasti, ko
dėl svetimi turi kištis į jo 
šeimos reikalus. Teisme jis 
šitaip kalbėjo: 

“Atsiprašau, 
ką blogo daro 
šauliui, jei aš 
žmonas? Amelija ir Anelė 
mane myli. Visi trys gyve
name sutartinai. Tad įsta
tymas baudžia nekaltus 
ŽlU'JlPrS**

“Jūs įžeidžiate mora
lę! O moralė yra pamatas.

I

i

SUMAŽINO
KAINAS

NEW ENGLAND COKE
Siena kartu yra ir didžiu

lės kapinės,
i nes po jos pamatais buvo 
laidojami visi darbininkai. 
O jų nuo sunkaus darbo 
įnirdavusios ištisos masės. 

Šiandien architektai ste
bisi tokiu nuostabiu kūri
niu, kaip Kinijos siena. Sa
koma, kad dabar, nors ir 
moderniškomis technikos 
priemonėmis, tokio patva
raus statinio nebūtų gali- 

iš didžiausių darbo ste-.ma pastatyti.
buk:ų. nuostabesnis už E-’ Statant sieną, kliūčių tu- 
gip’o- piramides ir Babilo-'rėta daug, nes ji yra išves- 

o kabančius sodus. ta ne vien per lygumas, bet
Kiniečių sieną yra pasta-'taip pat ir per stačius kal
dinęs ciesorius Tsin Si nūs, dideles bedugnes ir 

Hwang Ti. valdęs Kiniją prarajas.
221-209 m. prieš Kristų.i Ant sienos stovėdavo 
Jis buvo pirmasis, kuris sargybos, kurios praneš- 
sijungė Kiniją i vieną cie- davo besiartinantį pavojų, 
s r estę. Norėdamas apvai- 
nikuoti sa o viešpatavimą 
ir apsaugoti savo valstybę 
1 užpuldinėjimų, jis Įsa-;
ke pastatyti tą didžiulę 
mūrinę sieną.

.Ją statant .dirbo per mi
lijoną žmonių: tarp jų bu
vo daug vergų, karo belais-lią. 
vių ir nusikaltėlių.

Ciesoriui buvę išprana-^ 
šauta, kad siena bus tik ta
da baigta, kada dievams 
bus paaukota 10.000 žino-;
'iii. Tačiau jam pavykę iš-i 

sisukti iš tokios dievų "va- 
lios", nes suradęs vieną; 
■eigą. kurio parašytas 
•ardas savo rašmenimis 

i,u ,-ęs labai panašus i 10.- 
O’N) skaičių. Ciesor ius tą 

•ir •! pūtiku ięs.

Kirijos siena yra vienas, 
iš didžiausių Kinijos pa
minklų. Nuo to laiko, kai ji 
pasidarė ne taiD reikalin- 
ga kiniečiams apsisaugoti 
nuo laukinių gaujų ir plė
šikų. ji buvo apleista ir da
bar jau yra gerokai ap- 
griuvusi. o vietomis ir vi
sai išvirtusi.

Kinijos siena yra apie 
1.000 mylių ilgumo. Jau se
novėje ji buvo laikoma vie-

> ar

sukurdamos ugnis.
Jau kuris laikas, kai yra 

kilęs sumanymas paversti 
sieną į didžiulį vieškelį au
tomobiliams. Sienos apa
čia yra 16 mtr. platumo, 
tad iš jos būtų galima pa
daryti kokios 12 mtr. ke-

Kastytis Gliaudą

MYLIl

Jei kibini tarei -myliu! 
tą pariski žodį: 
dveikir liūdesiu giliu.

Į pomirtine ode.I
Jei kitam tarei—myliu! 

sau nebegyvensi, 
ta - p a u: r ližės spindulių

- 1 v '• !*.]• l;lll J M Ir -I

I
p. teisėjau, 
jums ir pa- 
išlaikau dvi

Naujos Žemos Pavasario

Kainos Duoda Progą Pirkti

Pigiai Geriausį Kūrą 1947
f

Taip... kad padėti jums pripildyti kuro a- 
ruodus pigiausia kaina kaip galima... New 
England Coke paskelbė Pavasarinį kainų 
sumažinimą.v •

Daugiau šilumos Už Dolerį!
Jūs sutaupysite dviem atve
jais, pasinaudodami šiuo pa- 
siūlijimu. New England Coke 
taipgi duos jums daugiau nau-

I

/

dingos šilumos už dolerio vertę negu bilia 
kuris kuras.

Tas dar neviskas! New England Coke 
kūrendami gausite mažiau pelenų ir karš
tesnę šilumą... daug lengviau kūrenti... duo
da pastovią šilumą per ilgą laiką.

PasinouMHe Napiginimii Dabar!

Pripildykite savo aruodus 
dabar... kada New England 

_ Coke yra pigiausi 1947 m...
// Tas bus kaip pinigai padėti į

banką, šis didelis kainų sumažinimas duo
damas ribotam laikui... Kaina kils, artėjant 
rudeniui. Kam vėluoti, ir nesinaudoti pro
ga? Užsisakyk šiandien ir taupyk brangius 
dolerius!

Jūsų Kaimynai Žino

PASAUK NEVY ENGLAND COKE
HUBbard 4670

ar AUTORIZUOTA NEW ENGLAND COKE DYLERĮ
PADARYTI DĖL NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽIEMŲ — NAUDOJAMA DAUGIAU KAIP 175,000 

NAUJOSIOS ANGLIJOS SUMŲ.
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Apie Vaikus, Patekusius Į SSSR
Antradienis, Balandžio 29, 194?

Šis yra pirmas Jung. Valstybių Armijos Oro Jėgų keturių motorų bombanešio vaizdas, ku
ris daro bandymus 2 luroc Ar nijos Oro bazėje, Kalifornijoje. Šio bombanešio sparnų ilgis yra 
89 pėdų, o jo ilgumas 74 pėdų. Prie kiekvieno sparno yra po du motorus.

mes juos nakčiai nuaiim-Į 
davome, buvo beformiai ir; 
glitūs kaip tos pirštinės,: 
plaunamos ant rankų, kai J 
įmes ateidavome jas užsi-! 
dėti sekantį rytą... Dvi mo-

£

— Lenkijos žydė komunistė savu noru išvykų 
si i SSSR irM patekusi į lageri. — Mes jautėmė 
lyg druska būtų mums odą numauburl — Sar 
gybinis užgriuvęs ant lavono keikė, kam jis ton 
guli. — Šaknimis, žolėmis mitę mažieji. — Mer- 
gailės plytinėse ir akmenų skaldytuvėse 
kielės žodis motinai, esančiai 
tančios motinos prašymas 
įkvėpimą.

KAIP RAUDONOJI KO- 
MENDANTĖ PIRKO

BATUS
Gal nėra iškalbingesnio 

dokumentų rinkinio apie 
“Thed°Dark «.•
Mooį’. kur « pasyvo 
pasakojimai ištrukusių is Nįūgų rank^g -
niu^Viena^Ždanol^e- skaudėJ°_lyS nukryžuotų. gęs. Mažiau ir mažiau kas- organizmas, taip ilgai gy- 
rvie buvusi tremtinė oasa->Mes jaut®mčs lyg druska dieną beėjo į darbą. Trims venęs šaknimis, žolėmis iri 

kain nakpliui i ištrč-'mums būtų odą numauku- savaitėms praėjus pama-’atmatomis, nebeperėmėi J ’ e SI TAPV HvvlilcSJ va Įsi n- Aion mimiy’oli crii_ lr> ■

mimo vietą buvo išvogta 
jos geresnieji daiktai. Mo
teris komendante suieško
jo, bet pasakė — kol tuos 
daiktus turėsi, tavo spran
das nebus saugus, geriau 
parduok man... Tremtinė 
turėjo “parduoti” batus 
komendantei už 180 rublių, 
nors jie buvo verti 500 rub
lių...

Tame pat lageryje buvo 
ir Lenkijos žydė komunis
tė, vardu Ada. Ilgėdamasi 
“raudonosios tėvynės” ji no 
1934 metais savu noru at
vyko į Sovietų Sąjungą iš 
Lenkijos, gavo čia darbą ir|vo pilnos tvinkinių ir ma- 
neblogai gyveno porą me- ne paskyrė pinti tokias 
tų ,bet paskiau ir ją apkal- kaip ir vyžas... Tik labai 
tino špionažu ir uždarė į sergančius prie tokių dar- 
Magadano lagerį. Atvyku- bu skirdavo. Su mumis bu- 
siai naujai tremtinei ta bu- ■ vo: caro armijos pulkinin-

w • • 1 1

ir pečiai Vienas po kito krito susir- takas, buvo pasikeitęs ir 
” ’ • ( taip ilgai gv-

iII Sovietiška Laiškų Cenzūra
si. Mes per dvyliką valan- čiau pirmąjį numirėlį gu- normalaus maisto (p. 246). Paskaitykit visi, kurie norit Lietuvon siųsti laiš-

• i Lenkų vyrai arba žuvo' kus, ar juos iš ten gaunate.
Įsimenu, kad tas lavonas kovose, arba buvo areštuo-
■ gulėjo šalia nugaišusio ar- ti pirmiau, arba atskirti iš
kilo... Po trijų dienų kitas vežant, taip, kad tremti- ti 
lavonas gulėjo ant žemės, nės motinos, pačios kęsda- 
po penkių dienų — trečias; mos šaltį, alkį, karštį, li
po to žmonės krito jau taip gas, terorą ir savo bedidė- 
dažnai, kad po trijų mene- jantį išsekimą, turėjo rū-Į—r, —r— -a---------o—
šių mes jau nustojome juos pinti ir sunkiai dirbti, kad t- t. Be to± Įvedė laiškų tik-' Turimomis žiniomis, ko- 
skaityti. Kas dieną beveik savo vaikus išmaitintų.

dų dirbome šaldytuve... (p. lintį tamsiame miške. At-' 
200).

ŽAIZDOTA LAUKŲ 
DARBUOSE

Vėliau jos darbą pakeitė:
— Mes dirbome laukuose, 

kirtome ir krovėme kopūs
tus. Mano žaizdoms baisiai 
pūliuojant buvo labai sun
ku pakuoti, užsiūti ir pa
krauti didžiulius maišus. 
Rankos buvo padengtos 
krauju ir šaltis graužė ma- 

atviras žaizdas... (p. 
204).

Mano kojos ir rankos bu-

rugsėjo 11 d. Tuo raštu 
prašoma suteikti NKVD 
centrui Maskvoje šių ži
nių:

1. Kiek Lietuvoje yra 
laiškų tikrinimo punktui

2. Kiek žmonių ten dir
ba? 4

3. Kiek yra gaunama ir 
išsiunčiama užsienio ko
respondencijos per parą?

4. Kokie rezultatai yra 
i pasiekti.

6. Kaip vykdoma telegra
mų ryšių kontrolė?

Būtų įdomu pamatyti at
sakymą į šiuos klausimus, 
įtik, deja, kad nepavyko jo 
' nutverti.

Kiekvieną konfiskuotą 
laišką Įtraukia į tam skir
tą knygą ir jį apibūdina, 

j Štai keletas pavyzdžių.
“Laiškas giminėms, ku

riame sistematingai pei
kiama Tarybų valdžia”.

“Laiškas pažįstamiems, 
įkuriame reiškiamos kontr
revoliucinės mintys”.

“Laiškas, kuriame ra
šoma apie persekiojimus, 
■areštus, kankinimus, pre- 
ikių trūkumus ir t.t.”

“Laiškas, kuriame ragi
nama organizuoti rezisten
cijos grupes ir daryti 
priešbolševikinę agitaci- 
ją”-

“Laiškas, kuriame sklei
džiami gandai apie Įvyk
siantį perversmą”.

“Laiškas, kuriame siel
vartaujama dė! Lietuvos 
pavergimo”.

Per 158 dienas buvo pa

I
Komunistų priešams sek- karą, amerikonai jiems pa- 

i ir aiškinti bolševikų rodys, padėtis pasikeis”, 
slaptoji policija vartoja į-j Kiek žmonių nukentėjo 
vairiausias priemones: in-muo tokių ir panašių laiš-i 
formacijas. papirkimus? kų! Tad būkite labai atsar-Į 
šnipus, slaptus agentus ir gūs.

_____________ rinimą. Daugelis žino, ta-,respondencijos tikrinimo 
kiekvienoje trobelėje buvo — Nesuskaitoma daugy- čiau nėra pakankamai at- punktų Lietuvoje yra aš- 

papasakodami, tuoni: Kaune, Vilniuje,kas nors miręs, o kartais bė mūsų tremtinių vaikų sargus. jr ... . .
Niekas daugiau nebesirū- tą ligoninėse. Jų gi moti- įspūdžius ir įsitikinimus, tuje. Marijampolėje. Uk- 
pino: kur žmogus krito, nos dirbo toli nuo miestų pražudo tą asmenį, kuriam mergėje ir Telšiuose, 
ten gulėjo, nebeturėjome esančiuose kolchozuose, rašo, atiduoda savo arti- 
jėgų ką nors bedaryti. Tik Jei vaikas pasveikdavo,fmuosius į žiaurias NKVD 
kartais koks sargybinis leisdavo motinai ateiti ir 
užgriuvęs ant lavono keikė jį pasiimti... (jr. 253). 
mus, kam. mes jį ten pali
kom ir keikė lavoną, kam; 
jis ten guli. Kartais kuris

vusioji komunistė apie! kas, kurio nugarkaulis bu- IJttmoio^lavon^i'i TremtiniV vaikų padėtį
raudonusius kalbėjo, juos vo nepagydomai sužalotas?kokiug skuduruS Merai pavaizduoja šis dvie-
plusdama: ! ‘ *
— Vagys! žmogžudžiai!!rius, apakęs nuo darbo : 2i6i

Ką jūs darote su darbo1 aukso kasyklose, čia buvo 
žmonėmis? Netikėkite nie- ų* senoji kalinė Jaga. 
kam ką jie sako. Visa tai 
yra melas”.

Tą girdėdami bolševikų 
kariai ją suėmė ir išvežė,' 
ir daugiau niekas iš to la
gerio žmonių jos nematė, 
(p. 198-9).

ŽUVŲ FABRIKE
Toliau aukščiau minėta, 

tremtinė buvo nugabenta į į 
žuvų konservų gamybos' 
vietą — ryb-prom:

— Mūsų drabužiai, ant-! 
klodės, net gi lentos ant 
kurių mes gulėjome buvo 
permirkusios ir pilnos dru
skos. Mūsų batai, jeigu

. t . . ” w<’ i i j • •• i t, - - . - v \ . L c! l'JO Uit; ličio UUVU Ud-daugiau kaip vienas, gulėjo sirgdami ir bemirs- kad ir visai nekaltai, savo Šiauliuose, Panevėžy. Aly- tikrinta 251,108 laiškai, iš 
b-no rlnnnrinii nnkocGrri- 4-« 14 4 T,, iczrfellHŽillft ir iaitikin »milQ 111 74* A/f O ri 1Q mnnltf T Tlr_ , _ _kurių 17,247 konfiskuoti.

Po to ieško asmens, ar 
Kad pašto kontrolėse dir- šeimos, kuriems laiškas 

, , . . . . ba daug žmonių, galima buvo rašytas; juos seka,
ran as, dažnai ne Į Sibirą Sprę9tį £ jų atliktų tikrini- tardo ir baudžia: kalėjimu 
išveža. mo Pavyzdžiui. Vii- arba išvežimu i Sibirą.

Pavyzdžiui, vieną pražū- niaus valdybos viršininkas! Kiek aukų pareikalavo 
dė toks išsireiškimas: “Ar.Šarok 1941 m. birželio mėn. Lietuvoje nelemtoji bolše- . 
mūsų ūkį mindžioja nela- 9 d. raštais Nr. Nr. 21 347ivikų pašto kontrolė, tik 
bieji? Gal ateis laikas, ir ir 21 348 praneša valsty- vienas Dievas težino, 
mes užmokėsime jiems už bės saugumo komisarui Man teko patirti, kad 
tas kančias”. Arba vėl: —Kaune, Gladkovui, kad nuo žmonės tiesiog bijo gauti 
“Aš esu nepatenkintas jų j 1941 m. gegužės mėn. 9 d. laišką iš užsienio, jie jų vi- 
melaginga politika”. Kitasiiki birželio 7 d. tų pačių sai nelaukia, nes yra jiems 
vėl rašo: “Gal Dievas duos metų buvo patikrinta 63,-į prapultis. Reikia nepamir- 

^447 laiškai ir nuo 1941 m. šti, kad susirašinėjimą su 
gegužės 23 d. iki birželio 7į užsieniu bolševikai Įtaria 
,d. 35,324 laiškai. Taigi per!kaipo šnipinėjimą.

nu kentėjo 
Palikime 
nieko tas

BAISUSIS LAIŠKAS 
MOTINAI

_ sovietų inžinie^ “ d^*°s *

LAVONAI DARBA- 
VIEtėje

Kita tremtinė taip nupa
sakoja savus patyrimus: 

! — Mus apgyvendino, pen- 
kioliką asmenų, vienoj tro
belėj 16 pėdų ilgio ir 13 
pločio. Mūsų darbo diena 
buvo nuo šešių valandų ry
to iki septynių vakaro, tai
gi nuo aušros iki tamsos. 
Net trylikos metų vaikai 
buvo varomi į darbą. Vis
ką išsipardavėme, ką turė
jome, bepirkdami maistą. 
Tada mes pradėjome tinti 
ir tvinkti nuo išbadėjimo.

ŠKORBUTO ĖDAMI 
VAIKAI

- - - - I

turiolikos metų amžiaus,
I
!I
I
i

laiškas:
— Brangi mamyte, aš čia 

turiu labai sunkų gyveni
mą. Stasia ir aš esame pa
siųstos į Krasnojarską, 
dirbti plytinėje ir akmenų 
skaldymo vietoje. Mes tu
rime nešioti didžiulius ak- 

“vjmenis ir krūvas plytų. Mū- 
‘įsų gyvenimas — labai blo-

Su tremtinių šeimomis 
buvo išvežta tūkstančiai! 
vaikų. Minėtasai veikalas! 
(“The Dark Side of theJ 
Moon”) turi daugelio j 
tremtinių liūdymus apie

dau-!^-.M,e8 buvorae pabėgU‘
gelia akli ir apkurtę nuo 
perilgo badėjimo. Kaiku- 
riose vietose dauguma tu
rėjo nušalusius sąnarius, 
škorbuto žaizdas, niežus ir 
visokių rūšių tvinkinius... 
Jų daugelis organų (kūno! 
dalių), ypač virškinimo' 
- ■ - . ii

sios, bet mus sugavo ir su
grąžino... Brangioji mamy
te, pasiimk mus prie savęs, 
kur bebūtumei, arba mes 
mirsime... (p. 253-4).

Ar Nori Sužinoti Apie Pasaulio Pabaigą?...
Visada buvo daug kalbų ir spėliojimų apie pasaulio 

pabaigą ir Antikristų, kuris turėsiąs prieš tai ateiti. Jei 
norite apie tai plačiau sužinoti, užsisakykite be galo Įdo
mią knygą — “PRANAŠYSTĖS APIE PASAULIO PA
BAIGĄ”. Knygoje yra surinkta pranašų ir Paties Kris
taus žodžiai apie pasaulio artėjantį galą ir kaip jis baig
sis. Knyga labai gražiai išleista ir paveiksluota; turi 111 
puslapių. Kaina tik $1.00. Užsakymus siųskite tuojau, 
nes jų neperdidžiausį kiekĮ turime. Siunčiant užsaky
mą, nėra reikalo laišką rašyti, tik Įdėkite šią iškarpą Į 
konvertą su $1.00 ir atsiųskite sekančiu adresu ir tuo
jau gausite minėtą knygą:
DARBININKO ADMINISTRACIJAI:

Pranašas Elijas

Šiuomi siunčiu $ 
Pabaigą”.

Vardas

ir prašau prisiųsti man “Pranašystes Apie Pasaulio

“DARBININKAS”
366 W. Broaduay South Boston, Mass.

IMK RUSŲ PASĄ ARBA 
— Į KALĖJIMĄ

Kai Hitlerio pergązdin- 
tas Stalinas pagaliau pasi
rašė sutartį su lenkų gen. 
Sikorskiu, sutik damas 
tremtinius išleisti, bolševi- 

! kai greit pradėjo sabotuoti 
i ir versti, kad lenkai priim
tų rusų pilietybę, kad tik 
mažiau jų išvažiuotų. Kai- 
kur tremtinius įgrūsdavo į 
kriminalistų kameras, kur 
juos mušdavo, vogdavo 
nuo jų maistą. Čia laikė, 
kol išsižadės lenkų piliety
bės. Kartais čia jiems tie
siog pasakydavo: “Jūs nie
kam kitam netinkate, kaip 
tik savo kūnu patręšti so
vietų žemę”. Norėdami pa
laužti kalinamus tėvus, 
motinas, bolševikai atves
davo į jų kameras nuo jų 
atplėštus vaikus, išbadėju
sius, utėliuotus, apdrisku
sius ir tėvams kalbėdavo: 
“Matote, kokioje jie padė
tyje, ar jūs norite dar to
liau atsisakinėti priimti 
rusų pilietybę ir žiūrėti 
kas su jūsų vaikais nu
tiks?...” (p. 267).

I

DUKRELĖS BUČKIS
IR AŠAROS __________

Vieną kartą bolševikai; 29 dienas vienas paštas pa-į 
atvedė liguistą 9 metų tikrino 98.771 laišką, 
mergytę prie kalinės moti-!
nos ir mažytę paklausė: su kitokiu rašymo būdu, mūsų rašymas nepadės ir
— Ar nenorėtumei, kad kaip pienu ir panašiai, nes džiaugsmo nesuteiks, prie-

tavo mama ' ' - >...................
būtų laisva.

Mergytė nesvyruodama 
atsigręžė prie motinos, ją 
apsikabino, pabučiavo ir 
su ašaromis akyse prabilo
— Bus geriau, kad pasi- . 

liks čia (p. 268). Kurie tik 
pasirašė, priėmė rusų pilie
tybę, tie ir pasiliko Rusi
joje. Jaunesnius vyrus iš
siuntė Į frontą, o kitų dau
geli išsiuntė Į lagerius.

i Tik 1941 m. 
25.000 žmonių.

Reikia būti atsargiems ir. juos ramybėje, 
su kitokiu rašvmo būdu. ~•/ ’ !

pasirašytų ir yra Įsteigti specialus sky- šingai. i didesnes kančias 
riai cheminiams laiškamsdstumsime mūsų mylimuo- 
išskaityti. Tokiems neįžiū-Įsius. B. M.
rimiems laiškams tikrinti!

; yra išleistos specialios ins-'
trukcijos. Į Tik tas yra didis, kurs gyvastį

Maskva korespondenci-'savo paskyrė vis teikdamas ar- 
jos tikrinimą laiko labai 
svarbiu dalyku, tai liudija 
Sovietų Sąjungos NKVD 
raštas Nr. 102857, 1940 m.

rimui laimės, kuris didžius dar
bus žmonijai aukavo, kuriam 
žmonės klaupia dėkot ne iš bai
mės. V. Kudirka.

I 
I 
i

SAVO LAISVŲ PAŠVEN-! 
TĖ DfiL SESUTĖS

Buvo ir tokių didvyriš-, 
kos meilės pavyzdžių, ka
da iš pasiaukojimo dėl ar
timųjų kaikurie pasiliko 
ištrėmime. Vienoj vietoj. 
Rusijos ištrėmime buvo! 
dvylikos metų berniukas. 
Jis turėjo mažą sesutę tik 
ketverių metų, kurios ne-j 
buvo galima išvežti į lais
vę. Mažytė buvo išauginta 
rusų prieglaudoje ir tekal
bėjo tik rusiškai. Berniu
kas, nors galėjo išvažiuoti 
į laisvę, atsisakė palikti se
sutę. Jis tik pasakė arti-i 
miesiems. kad mirdama 
motina buvo Įprašiusi jį 
niekadą neapleisti sesutės 
ir su paskutiniu savo ato
dūsiu paliko jam pareigą 
išauginti ją mylinčią savo p 
tėvynę (p. 250).

Dr. J. PruHskhs

Gegužes 17-18, 1947
Pirmą Kartą Maine Valstybėje 

Lewiston, Me. Įvyksta
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVOS VYČIŲ

SUVAŽIAVIMAS
Dienotvarkė:

Gegužes 17 d. — šeštadienis:
I ;:ąi — 5;i)o I’. M. — Registracija Hotel lxrt»l»y,

10 Pine St., Leviston. Maine.
7:00 P. M. — Vakariene Mar^ion Hotise, Poland Spring, Me. 

3:3W — 12:00 p. M. — Šokiai Riccar lnn.

Gegužės 18 d. — Sekmadienis:
10:00 A. M. — Iškilmingos Mišios su pamokslu šv. Patriko koply

čioje, Rates and Malnut Sts., Leuiston. Me.
1:30 P. M. — Suvažiavimo posėdis. Blue Ftoom l>eWitt Hotel, 

Lewiston, Me.
Naujosios Anglijos Lietuvos Vyčiai Nuoširdžiai 

Kviečiami Gausiai Dalyvauti Suvažiavime. 
Gera proga pamatyti Maine! Laukiami Visi!

L Vyčiu 2-ji Kuopa, Lewtston ,Me«
S. Iki gegužės 11 d. per Miss Stella Polisky Thorne’s CorneT, 

Lewiston. Me. prašome rezervuoti sau vietas vakarienei ir 
nakvynei.



stovus, supažindino daly
vius su mūsų svečiais — 
dr. Padalskiu ir p. J. Ra
jecku. Juodu buvo labai en
tuziastiškai visų pasvei
kinti.

Bankiete kalbėjo arkiv. 
Lucey; prel. Hotvard J. 
Carroll, NCWC direkto
rius, ir jo brolis prelatas 
\V. Carroll. tik grįžęs iš 

Balandžio 12 ir 13 dieno-i Vykdomąjį Komitetą. A- Europos, kur lankėsi trem
tis, : " ‘ ‘ ..............................
šingtone. Įvyko Nacionali- jų komisijas ir aktyviai 
nės Katalikų Vyrų Tary- dalyvavo diskusijose. Jų 
bos (National Council of sumanymu pravesta rezo- 
Catholic- Men) metinis su- liucija reikalaujant, kad 
važiavimas, kuriam pirmi- U. S. Kongresas priimtų i- 
ninkavo John \V. Babcock 
iš Detroit. Mieh.. NCCM 
pirmininkas: sekretoriavo 
Thomas E. Slv iš Belleville.
III.

Suvažiavimą malda pra
dėjo J. E. Arkivyskupas 
Robert E. Lucey iš San An- 
tonio. Texas. kuris dalyva
vo visuose posėdžiuose, nes 
jis yra episkopato paskir
tas kaipo Episcopal Chair- 
man.

Savo kalboje ark. Lucey 
pabrėžė, kaip yra svarbu 
šiandien vesti katalikišką
ją akciją plačiu mastu ir 
kaip yra reikalinga visais 
galimais būdais stiprinti 
pasauliečių apaštalavimą. 
Todėl, kaip NCCM.. taip ir

Amerikos Katalikų Vyrų Tarybos * 
Suvažiavimas

Lietuviu Kataliku Federacijos
Vaidmuo

NC\VC patalpose. Va- bu buvo išrinkti Į rezoliuci- tinių reikalais.
• " • i ■ Sekmadienio rytą, balan

džio 13 d., Oblatų vienuo
lių misionierių gražioj ko
plyčioj buvo pamaldos. 
Pontifikalines mišias laikė 
vyskupas A. Turąuetil. O. 
M. I., dirbęs misionierium 
tarp eskimotų šaltuose 
kraštuose be pertraukos 
per 43 metus. Puikiai gie
dojo kunigų ir klierikų 
choras.

To paties vienuolyno val
gykloj buvo surengti ats
tovams pusryčiai, kurių

neštą bilių Įleisti Ameri
kon 400.000 tremtinių iš 
Europos. Rezoliucija vien
balsiai priimta.

Pažymėtina, kad suva
žiavimo spausdintoje pro
gramoje tarp afilijuotųjų 
su NCCM organizacijų 
Lietuvių Katalikų Federa- 
cija buvo padėta pirmoje metu Vysk. Turąuetil labai 
vietoje. Pažymėtina ir tai. jdomįaį pasakojo savo per

gyvenimus misijose.
ALRKF atstovai porą 

dienų labai naudingai pra
leido bendrai su Amerikos 
Katalikų pasauliečių žy
miausiais vadais svarsty
dami katalikiškosios akci
jos reikalus ir turėdami

NK AS

Rengimo Kc misija Našlaičių Naudai
6

'minėjau, gegužės 11 d., 2 vai. 
i po piet, abejose salėse.

Juozas A. Mickeliunas.
Publicity Chairman

RACK CREEK, OHIO
Čia yra 22 lietuvių ūkininkų 

į šeimos. Visi pasiturinčiai gyve- 
Ina. Žemė gera, tai viskas gerai 
užauga. Mano švogeris ir sesuo 
apsigyveno tik šį pavasrį.

Lenkų yra daugiau. Jie turi 
savo bažnyčią, o lietuviai ūki
ninkai priklauso prie Clevelando 

į lietuvių parapijos.
F. Dubauskas.

PRANEŠIMAS

vietoje. Pažymėtina ir tai, 
kad iš vadinamųjų tauti
nių grupių tik lietuviai ka
talikai tebuvo atstovauja
mi. Todėl buvo jaučiamas 
ypatingas mūsų tautos Į- 
vertinimas ir reiškiama 
užuojauta pavergtai Lietu
vai.

Bal. 12 d. Statler viešbu- progos laimėti naujų drau- 
NCCM (vyrų ir moterų ša- ty įvyko bankietas, kurin gų ir rėmėjų kovojančiai 
kos prie NCWC_  Katali- ALRKT atstovai svečiais dėl savo teisių Į laisvą ir
kų Veikimo Centro) reika- pakvietė dr. P. Padalski ir nepriklausomą gyvenimą 
linga išplėsti visose diece- P- J- Rajecką. Lietuvos Pa- lietuvių tautai, 
zijose ir per jas visose pa- siuntinybės X ašingtone a- ALRKF~ p 
rapijose. Ligšiol NCCM 
Centre yra gerai susitvar
kę. turi gerą centralini a- 
paratą, ir duodamos Kata
likų Valandos (dvi sekma
dieniais ir vieną penktadie
niais) dideli katalikiškos 
akcijos darbą atlieką. Ta
čiau daugumoj diecezijų 
NCCM savo veiklos dar ne
turi išvystę. Tą trūkumą 
esą reikalinga papildyti. 
Arkv. Lucey pažadėjo pa
dėti. kad tie trūkumai bū-1 
tų papildyti, kad NCCM 
gerai veiktų ne tik centre, 
bet visame krašte.

Ir daug kitų žymių suva
žiavimo dalyvių kalbėjo; 
tokia kryptimi, 
visa eilė nutarimų, kurie ir1paprasta šventė. 
Arkivyskupo pageidavi
mus ir šių dienų reikalavi
mus padėtų išpildyti. Tą 
turint galvoj ir NCCM sta
tutas šiame suvažiavime 
buvo pataisytas.
MI SŲ FEDERACIJA IR

NCCM

Žiūrint iš dešinės į kairę: J. Rachus, buvęs posto komandieris, komi
sijos pirmininkas; teisėjas J. T. Zuris, garbės pirmininkas; Juozas A. Mic- 
keliūnas, publikacijos vedėjas; ir J. Judickas, dabartinis posto komandie
ris, narys.

lietuviai, turėdami savo 
advokatų, reikalui esant 
kitės pas jį.

KEARNY, N. J

--------♦ _________________

Planai dideliam žygiui
M. J 

I
I
II

Marijona ir Petras Milleriai j 
balandžio 11 d. susilaukė dukre-’ 
lės vardu Dorothy.

GELBĖTI LIETUVIUS 
NAŠLAIČIUS

ALRK Moterų Sąjungos 
Mass., Maine ir New Hampshire 
apskrities svarbus suvažiavimas 

' įvyks sekmadienį, gegužės-Mav 
25 d., 1 vai. po pietų, Memorial 
Building, High St., Hudson, 

: Mass.
Kadangi šis suvažiavimas yra 

I priešseiminis, todėl kviečiamos 
Į visos apskrities kuopos išrinkti 
(daugiau atstovių ir taip pat pa
teikti naudingų sumanymų mū
sų organizacijos naudai. Visos 

i ruoškimės pas malones Hudso- 
įno Sąjungietės.
; Apskr. pirm. E V. Venčienė, 
■ Rašt. Matilda Pauliukonienė.

I
Chicago, 111. — ‘‘Šis planas tu- dai veikimą stos visas postas, 

rėš duoti tokių rezultatų, kurie Kiekvienas narys tą dieną jaus 
nustebins visus Chicago lietu- pareigą savo darbu prisidėti, 
vius” taip pareiškė Darius - Gi- kad vakaro sėkmės būtų koge- 
renas Post 271. American Le- riausios. 
gic-n. komitetas, kuriam buvo Chicago lietuvių visuomenė ži-; 
pavesta sudaryti planas milži- no, kad bet koks Darius - Gire-I 

....................................................... . ' . _.......................... P 
atsilankusį pilnai patenkina.

Pramoga prasidės, kaip jau|

ALRKF priklausimas 
taše. Pirmininkas Babcock prie NCWC nešą mūsų tau- 
(naujojo vyskupo Detroite tai daug naudos, 
brolis) pasakęs žodi apie A. R. K. Federacijos 
ALRKF ir pristatęs jos at- Sekretorijatas.----------------------- ------------------------------------- .----------

■»

111

GIRDEI? LIETUVIUI 
KOLONIJOSE Į

\KAS
I

♦

Pijus Kancerius iš Harrison. 
53 metų amžiaus mirė balandžio 
17 d.

Palaidotas balandžio 21, Šv. 
Kryžiaus kapuose. No. Arling- 
ton. po 9 vai. mišių Oievo Moti
nos Sopulingos bažnyčioj.

Nuliūdime liko žmona Alena. i 
sūnus Petras, duktė Amelia 
Ryan, ir anūkas Pranas. Šeima 

(Visiems dėkoja už dalyvavimą 
laidotuvėse, ir nuoširdi padėka 
B. Shakwoniui už laidotuvėse 
patarnavima.

niško vakaro lietuvių tremtinių nas posto parengimas kiekvieną 
ir našlaičių naudai.

Kaip jau žinome. UNRRA nu
traukia tremtinių šalpos veiks
mus Vokietijoj ir kituose kraš
tuose. Vadinas, paliekama kiek
vienai tautybei rūpintis savai
siais. kuriuos karas ir komuniz
mo teroras iš savo gimtųjų pa-

I

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ
D IR E K TOKU S

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Draugijų Valdybų Adresai
SV. JONO EV. BL. PA5ALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Darius - Girėnas Post 271. A- Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė.
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. 6th St.. So. Boston, X^.ss. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parktvay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

i 177 West 7th St.. So. Boston, Mass. 
| Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

11 Springer St., So. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St.. So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas' 

antrų antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

Balandžio 20. mūsų parapijos stogių nubloškė į įvairius kraš- 
Jaunųjų Sodaliečių grupės su- tus. 
rengė gražią programą — “Va- 
riety Shaw". Buvo gražių dainų, merican Legion. žinodamas ir 
šokių ir vaidinimų. A.E.S. jausdamas tremtinių būklę, nu

barė prisidėti prie Amerikos lie
tuvių visuomenės pastangų teik
ti pašalpos savo broliams, sese-

Kovo 31 d. įvyko Baltic Scan- rjms. ypatingai našlaičiams, kad 
dinavian draugijos susirinki- jie išaugtų ne kokie paliegėliai, 
mas. Svečias kalbėtojas. Major sveikatos, bet stiprūs vyrai ir 

Gražus Meno V akaras ir šokiai Harold Prūdeli, katalikas kape- moterys. Tuo reikalu išrinko ko- 
Moterų Sąjungos 33-čia kuopa Honas. pasakė gražią kalbą. Jis mitetą, kuris jau 

ruošia šaunų meno vakarą kuo- kalbėjo apie Islandiją.
Pamokslą pasakė kun. E. Gra- I’os 3(> metų jubiliejaus paminė-į 

deckas. šios jaunimo organiza- jimui. kuris įvyks gegužės 4 d..i 
cijos. įsteigėjas ir organizato- parapijos svetainėje. 6 vai. vak.. 
rius.

Po šv. 
ryčiai, kuriuose dalyvavo jauni- terbury. Conn. 
mas. kun. E. Gradeckas. adv. V. veiksmų kūrinėlį “Laimė ir Mei- ros nelietuvių per p. Adomkvi- 
Matusevičius iš \Vaterbury. Ct. lė’ ■ Pirmą kartą mūsų kolonijoj: čienę ir p. Jokubavičių. 
r kiti profesijonalai. Pirai. J. teks išgirsti Moterų Sąjungos 43! BALFo skyrius rengiasi ge- 
Steponaitis iš Ansonia. Conn. kuopos chorą. Kalbės p-lė Julytė gūžės mėnesy suruošti kino se- 
------------------------------------------^Janušonytė iš New Britain. Ct.Jansą su prakalbomis, nes. kiek1 

i Moterų Sąjungos Conn. apskri-teko nugirsti, dar yra didelis 
ties pirmininkė, taipgi mūsų kle-jskaičius petersoniečių lietuvių,: 
bonas kun. Edv. Gradeckas ir, kurie, negalėję dalyvauti Vasa-I

■t); viešnios sąjungietės. Programai ‘ rio 16 d. minėjime, kada buvo 
užsibaigus, seks šokiai. į renkamos aukos BALFui,

Sąjungietės kviečia visus šios, tų paremti savo aukomis
FO vajų.

'pakvietė kun. Toohev iš Yale. 
kuris kalbėjo apie Ispaniją ir 
jos padėtį. Kalba buvo labai įdo
mi. Taipgi kalbėjo mūsų parapi
jos klebonas. Kvietė jaunimą 
vieningai veikti. Daug šiame 
darbe pasidarbavo vietos jauni
mas.

bažnyčia buvo užpildyta jauni
mu iš visų Conn. valstijos mies
tų ir miestelių. Tai buvo metinės 
šv. mišios ir bendra šv. Komu
nija.

NE* HAVEN, CONN
Conn. Valstijos Jaunimo 

šv. Komunija
Balandžio 13 d.. Šv. Kazimiero

Padaryta’parapijos bažnyčioje įvyko ne- 
Sumos metu 

užpildyta jauni

kiame suvažiavime daly
vavo ir Lietuviu R. K. Fe
deracijos atstovai — Juo
zas B. Laučka ir Leonar
das Šimutis. Abu yra NC
CM nariai. Pirmasis Įeina

< A

• » A

e.į
• ‘ *

WASHINGTON, D. C

PATERSOH, H J.

baigė paga- 
1 minti planus milžiniškam vaka
rui, gegužės 11 d., savo salėse. 

! Komitetas pareigomis pasidali-
BALF0 Patersono skyrius ne- no sekančiai: teisėjas John T. 

Programą išpildys šv. Juozą- senai gavo aukų iš sekančių as- Zuris, garbės pirmininkas: J.* '*•**'* • v gaVU <AUAIĄ 10 0.0- — ****•••. , v.

mišių įvyko bendri pus- P° parapijos choro grupė iš Wa- menų: p. Linkos 5 dol.. p. Mili-,Rachhus. buvęs posto koman- 
. . - 1 t-t r r\rtr> Cui’o i/4ir> c -iii  - ‘ Y:  — J _ 1 Y  J _ 1 I * 1 o nimvt imnlzoc? • T A

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS

Koncertas
SEKMADIENI,

Gegužės-May 11,1947
3:30 vai. po pietų 

Jordan Hali 
Huntington Avė. (kampas Gainsboro 

St.), Boston, Mass.
Programą išpildys art. Polyna Stoska, daini

ninkė, ir art. Birutė Smetona, pianistė.
Kviečiame visus dulvvauti. I /.^išakykite tikietus iš 

anksto. Tikietų kainos: šl.’il, $l.X(l, ir $2.40. priskai- 
tant valdžios taksas. -Iii galite gauti “Darbininko" ad
ministracijoj, 366 H Broaduav, So. Boston 27, Mass. 
Tel. SOUth Boston 26X0. ir pas kitus pardavėjus.

... <^r.o, v. ,'a,v.-v.-a-a-a-a^a^a--------- --

iI Sąjungietės kviečia visus šios
i kolonijos ir iš apylinkių lietu-' 

kivius atsilankvti.
i
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šv. Mišios Moterų Sąjungos 
Intencija

Sekmadienį, gegužės 4 d., į- 
vyks šv. mišios 10 valandą rytą 
intencija gyvų ir mirusių kuo
pos narių. Visos sąjungietės yra 
kviečiamos kiek anksčiau susi
rinkti į parapijos svetainę, iš 
kur bendrai visos eisime į baž
nyčią. Narės prašomos dėvėti 
organizacijos ženklelius.

Suvaidins trijų navičiaus 5 dol. ir 20 dol. iš po- dieris, pirmininkas; J. A. Micke- 
liunas. buvęs pirmas posto ko- 
imandieris. publikacijos Vedėjas, 
‘ ir dabartinis komandieris Juo- 
įzas Judickas.

Darius - Girėnas postas stam
biomis sumomis yra parėmęs 
lietuvių reikalus. Taipgi yra da
vęs didelės paramos karo inva
lidams įvairiose ligoninėse. Di
delėmis aukomis yra prisidėjęs 
prie palaikymo ŪSO pastarojo 
karo metu. Dabar atėjo laikas 
atlikti darbą lietuvių tremtinių 
ir našlaičių reikalams. Ir tas; 
darbas, komiteto pilnu įsitikini
mu, kuopuikiausiai pasiseks.

Gegužės 11 d. į našlaičių nau-j

norė-
BAL-

ir p.P. Marija Papečkienė 
Antanas Stankus, nuoširdžiai 
atjaučiantys mūsų brolių trem
tinių 
vitus

• tuvių

1 reikalus, išsiuntė affida- 
dviem nepažįstamom lie- 
šeimom Vokietijoj.

Lietuvis Advokatas
Prieš metus laiko mūsų 

nijoj pradėjo su jaunimu veikti 
jaunas energingas ir gabus jau
nuolis adv. Vincas Matusevičius- 
Matasavage iš Waterbury, Ct., 
kuris bendrai dirba su advokatu 
Goldberg, 205 Church St. Taigi

kolo-

Balandžio 14 d. įvykusiame 
Vyčių susirinkime nutarta į- 
steigti Softball team’ą. Ta pa- 

j čia proga prisirašė šeši nauji 
nariai. Po susirinkimo buvo jau- 
'kus ir šeimyniškas pasilinksmi- 
1 nimas su užkandžiais ir šokiais. 
Kun. kleb. Kinta pagrojo iš 
plokštelių gražios lietuviškos 
muzikos.

Užkandžiais pasirūpino, kun.! 
Klumbio prašymu. Florenz Gla- 
niauskas. Bill Aleksas. Florenz 
Žilius, Eleanora Staniulis ir Dot- 
ty Dutkus. A. S.

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVTDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namui 
taisymo.

t

Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th St.. So. Boston. Mass.

Viee-Pirmininkas — Pranas Tuleikis, 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Grigąnavičius, 
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston. Mass.I

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietij. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

PADEKITE J STORAGE
Kailinius ir Paltus

Nelaikykite kailiniu ar drabužinių paltų namuose. Įdė
kite juos į STORAGE, kad kandys ir šiluma jų nesugadintų. 
Kaina maža — tik 2% nuo jūsų pačių įkainavimo. Minimumo 
kaina už kailinius $3.00, už paltus — $1.50.

MŪSŲ KAINOS YRA ŽE
MIAUSIOS N. ANGLIJOJE. 
DĖL STORAGE. PAŠAUKI
TE MUS: LIBERTY 8393 ir 
mes maloniai atvažiuosime 
pas Jus kailinių ar palto pa
imti.

Aš užtikrinu, kad jūsų kai
liniai ar paltas bus mano as- 
meniai prižiūrėtas. Aš atsar
giai ištirsiu jūsų kailinius ar 
paltą. Jei reikės, pataisysi
me, suglensuosime, atlagus 
pataisysime, užkabinimus ir 
kitus dalykus apžiūrėsime, 
kad būtų gerai.

PERMODELII OJAME IR 
PATAISOME DABAR

UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ ANTANAS MEIZIS

JACKETS, CAPES, ŠALIKAI
Didžiausias jų pasirinkimas žema kaina

RELIABLE FUR CO. INC.
FURRIERS NUO 1920 METU

5-tam aukšte.
Boston, Mass.59 Temple Place
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T T T ’T* C ę* Į prieš pirmą mėnesio penktadie- 
A C’ O nį vakare gegužės mėnesio pa- 

------------- ‘ maldos.
Bal. 26 d., tapo pakrikštyta- 

Janeta - Cecilia, duktė adv. Jo
no ir Cecilijos (Karbauskaitės) 
Grigalų, gyv. 52 G St. Kūmais 
buvo vietinis Dr. William G. Du- 
serick (Dusevičius) ir Florenci
ja (Karbauskaitė) E. Pennry 
New York. Su krikštatėviais 
dukra atvažiavo bažnyčion 
pats tėvas adv. Grigalus.

For a colorful luncucon dLsh, serve delicately brovvnod French vvirh 
vegetablcs pilcd high, toppcd v.ith a thin slice of cheese. Thinlv t- l ruw 
onion adds a distinc-tive flavor to the cooked vegetablcs. French toas. i ■ icd to 
a golden brovvn in pure all-vegetable shortening completes this deli ■ js diah. 
It’s quick and easy for busy days, or whexi friends appcar unespecu

Until you have tried French Toast vith Vegetablcs you’ll never kno-.v how 
dehcious it reaiiy is. Clip the recipe now and ūse it soon.

Try French toast for dessert, too. Topped with cinnamon and sugar, jam, or 
fruit, it’s a grand fiU-up for an othenvise light meni.

iš 
ir 
ir

Bal. 27 d., tapo pakrikštytas 
Jonas, sūnus Jono ir Evelynos 
(Kališiūtės) Šlažų, gyv. 47 Ar- 
mandine St. Kūmais buvo Al
bertas Kališius ir Ethel Queen.

Tą dieną buvo pakrikštytas 
Jonas Paulius, Nikalojaus - 
ronikos (Gumauskaitės) De 
so. gyv. 60 Thomas Park.

i i 
i t 

Antradieni, 8 v. v., parapijos 
salėje, 492 E. 7th St., bus susi- ’ 
rinkimas krikščioniško mokslo 
Brolijos jaunųjų skyriaus.

Geg. 1 d., yra Katalikų Bažny
čios maldos diena už Rusijos at
sivertimą prie Dievo. Rusija 
Bažnyčios kankintoja ir naikin
toja.

Jei Bažnyčia meldžia dangaus 
komunistams, dar labiau ji mel
džia atsivertimo prie Dievo So
cialistų, laisvamanių, atskalūnų J 
protestantų, blogų katalikų, žy-! 
dų ir visų kitų.

Minėjo Vedybinio Gyve
nimo Sukaktį

Ve- 
Ye-

I 
I

Pirmadieniais ir ketvirtadie- 
niias, 8 y. v., pobažnyčia, Lietu
vos Vyčiai laiko pratybas. Ren
giasi prie savo metinio parengi
mo geg. 25 d.

I

I
I

pasakyta balandžio 19 d.,? dainininkų, kuriems ne- 
Darbininkų Radio progra- ■ trūksta gabumų. Jie ir jos 
moję, iš WESX stoties. į dainuoja kitataučiams ar- 

Gerbiamieji Radio Prog-Jba groja. Kitataučiai, me- 
ramos Klausytojai! i no mėgėjai įvertina mūsų

' Lietuvio širdis iš prigimy artistus. O kaip mes iverti- 
ties yra linkusi prie dai-name? 
nos. Lietuvis myli dainą.’ 
Tik prisiminkime jaunimo 
būrius anais laikais Lietu
voje; prisiminkime savuo
sius ir kituose kraštuose. 
Kur tik būrelis susirenka, 
tai tuojau užtraukia kokią 
liaudies dainelę. Mes turi
me talentingų — artistų-

BRONĖS CUNIENES KALBA, Artistės Polyna Stoska ir 
Birutė Smetona yra mūsų 
pasididž i a v i m a s. Mes, 
Naujos Anglijos lietuviai, 
ypač lietuvaitės įvertinki
me mūsų artistes ir radio 
programą, kurios klauso
mės šeštadieniais jau try
likti metai. Dalyvaukime 
koncerte ir tuo prisidėsime 
prie lietuviškos dainos, lie
tuviško žodžio išlaikymo. 
Lai lietuviškos dainos ir 
muzika plaukia oro bango
mis ilgiausius metus.

Šiomis dienomis pp. Albinas 
ir Stepanija Nevierai, gyv. Dor
chester, Mass. minėjo savo 35 
metų vedybinio gyvenimo 
kaktį. Sveikiname!

Trečiadienį, 7:30 v. v., bus lai
komos prieš gegužės mėnesį pa
maldos, Šv. Teresės novenos ir 
Tretininkų Brolijos.

su-
I

Ketvirtadien., 4 v. p. p. ir 7:30 
v. v. bus klausomos išpažintys

Balandžio 28 d. pp. Antanas ir 
Morta Savickai, gyv. Dorchester 
Street, So. Bostone, minėjo savo 
35 m. vedybinio gyvenimo 
kaktį. Sveikiname!

French Toast with Vegetablcs
2 eggs, beaten 1 įį eups cooked green beans
2 tablespoons milk 1 onion, thiniy sliced

% teaspoon salt 1 « teaspoon salt
6 slices bread ’, teaspoon pepper
3 tablespoons Spry 6 thin slices American cheese

114 eups canned whole corn kemels
Combinc eggs, milk, and J4 teaspoon salt. Dip cach slice of bread i n egg mix- 
ture. Heat Spry in skillcL Fry bread slices slotvly until lightly brovned on 
each side. Remove to baking shect. Mix drained vegetablcs tvith teaspoon 
salt and pepper and arrange on toast slices. Top with cheese slices.

Bake in moderate oven (350cF.) 10-15 minutes, or until cheese is rneltcd. 
Serves 6.

su-

Apsivedė
DAKTARAI

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Br.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki

!

Sekmadienį, bal. 27 d. priėmė 
Moterystės Sakramentą p. Pet
ras Ambrosas, gyv. Roslindale,! 
su p. Mary Teresa Nehmer iš 
Springfieid, Mass.

Į

i
I
i

8.

Tel. TROwbridge 6330

J. RepsHs, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Labai gerai daro Darbi
ninkų radio programos va
dovybė, kad nors kartą į 
metus duoda progą ir 
mums pasiklausyti artis-, 
tų - artisčių, kurie yra mū-i 
su tautos pažiba. Šį metą,! 
sekmadienį, gegužės - Mayj 
11 dieną, 3:30 vai. po pietų,! 
Jordan Hali, Bostone, ture-į 
sime malonumą klausytis! 
artistės Polyna Stoska dai-' Kaliforniją 
navimo ir artistės Birutės.karus greičiausia kreipkitės pas 
Smetona pianu skambini-!Petrą Kupraitį, 69 Thomas Pk., 
mo. Artistė Polyna Stos-įso. Boston ar į “Darbininko” 
kaitė yra dainavusi opero- administraciją.

ĮVAIRŪS skelbimai
Kas Nori Važiuoti 

Kalifornijon?
Kurie nori matyti gražiąją 

ir mėlynuosius va-

mums k raiškiausiame momente 
parodė tiek širdies. Dauguma tų 
lietuvių jau seniai išvykę iš savo 

i krašto, bet tautos ir tėvynės 
meilė juose dar yra gyva. Džiu
gu, kad nesame vieniši ir palik- 

j ti žiauriajam likimui. > _ . . .
“Jei Jūs neapsunkinčiau pra- ?? EurOP^e F AmeHKOje. 

Įšyėiau sužinoti apie tėvelio toli- Kar0 metu dalnav0 mUS« 
mą giminaiti Stanislovą Paprac- 
ką, gyvenantį kažkur Amerikoj,

: turėjo sūnų ir dukterų, kurių 
'vardų, deja nežinau. Kilimo bu
vo iš Zarasų apskrities”.

Taigi jie patys ar kas kitas 
. ! sužinoję adresą praneškite p. į 

Jakavoniui šiuo adresu: Mr. T.
Jakavonis, 194 Athens St.. So.

LŠSIRENDAVOJA 5 dideli 
kariams Pacifike, o dabar į kambariai. Lyon St., Dorches- 
dainuoja ir vaidina New ter. Mass. Pirmame aukšte, turi 

a- !šilumą. Dėl informacijų kreip
kitės į “Darbininko" adminis
traciją.

i
i Yorke, “Street Scene”. Ar- 
jtistė Birutė Smetona yra 
į baigusi Kauno Konserva
toriją. kaipo solistė - pia
nistė debiutavo Kaune. Iš
važiavo į Paryžių daugiau 
mokytis muzikos. Karui 
prasidėjus, grįžo į Lietuvą, 
kur skambino per radio ir 
koncertuose. Amerikon at
vyko kaipo tremtinė 1941 
mętais ir čia jau labai auk
štai užsirekom e n d a v o. 
Bostone ji pirmą kartą pa
sirodys ir skambins Dar
bininkų radio programos 
metiniame koncerte.

ATSIIMKITE LAIŠKĄ
Paulinai Baikauskienei “Dar

bininko” administracijoje yra 
laiškas iš Lietuvos. Prašome at
siimti.

Į -- ----------’
Sis metinis radio koncertas y- Morcester, Mass. — pas varg. Boston 27. Mass. 

ra ruošiamas visų lietuvių gar-!Juozų K. Žemaitį, 38 Providence 
bei ir pasididžiavimui. Koncer- St. 

i tas įvyks gražioje koncertinėje; Brockton, Mass. — p. Alenui 
salėje — Jordan Hali. Bostone. Liolis, 33 Sheldon St.: Bronių' 
sekmadieni, gegužės - May 11 Bartkevičių, 42 Vine St.: Oną’ 
d., 3:30 vai. po pietų. Tą dieną Kašėtaitę, 161 Ame? St.
skirkime savo motinėlių garbei. Providence, R. I. — varą. V.

Koncerto tikietų galima gau- Stasevičių, 350 Smith St. 
ti — - Nashua, N. Ii. — varg. Joną

Tamulį, 6 Scripture St.
Tikietų kainos: SI.20, $1.80,! 

ir $2.10. priskaitant valdžios! 
taksas. Visos sėdynės rezervuo- b 
tcs. Visais radio programos ir į 
koncerto reikalais galite kreip
tis pas vedėją A. F. Kneižį. 366! 
W. Broadvvay. So. -Boston 27. j 
Mass. arba 50 Cottage St.. Nor-i 
wood. Mass. Tel. SOUth Boston! 
2680 arba NORvvood 1449.

* I

Nauji Maisto Pakeliai 
Į Europą

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass.

Tel. KENmore 3987.

REIKALINGA rankiniai siu
vėjai. Įdomus darbas, ir pasto
vus. Geras atlyginimas. Blanch 
P. Field & Company, 420 Boyls- 
ton St., Boston, Mass.

(25-t-2)

L STREET TAVERN
Reikalingas barkiperis, turi 

būti nejaunesnis 25 metų, ve
dęs ir turįs geras rekomendaci
jas. Pageidaujama, kad būtų 
buvęs kareivis. Darbo 8 vai., at
lyginimas geras. Matykite 
Jame* Strigūnų, L Street Ta- 
vern L & 8th St. (25-29)

Darbininko Administracijoj, 
366 W. Broadway, So. Boston. 
ir pas šiuos platintojus: p. Bro
nę Cunienę, 29 Gould St.. W. 

■Roxbury; p. F. Grendelytę, 366 
W. Broadway, S. B.; Feliksą Za- 
leską, 374 W. Broadvvay; Joną 
Pranaitį, 309 E St.; Joną Roma
ną, 328 E St.; Vincą Valatką, 

1731 E. 8th St.; p. Marijoną Gai
lienę, 28 Verdun St., Dorches- 

jter; p. Bfanche Stravinsky, 111' 
■ Magnolia St., Dorchester.

Norwood, Mass. — pas varg.! 
V. Sereiką, 22 Tremont St.; p.| 
Oną Pazniokaitę, 58 Heaton: 
Avė.; p. Ievą Tvaska, 5 Atwood Austrijos rašo p. T. Jakavoniui 
Avė.; p. E. Kavolynaitę, 17 Cha- gyv. So. Bostone, apie save ir ki- 
pel St.; Bak*h Pharmacy, pašįtus tremtinius. Tarp kitko sako 

: Mickūnų. 1140 tVashington St.:

Pagerbkime Save Motinėles t>“nas
.. .. ,. .. Webster Avė.; Benediktą Jaku-Motmos diena, gegužes 11. čia . _ „ _ , ~. _ ... .... t>, 20 St. Paul St.; Kastantų Sa-pat. Pagerbkime savo motinėlės

. , t - , • mah, 112 Berkshire St.; ir kitus.ir jas apdovanokime Lietuvių , ,,_ 'T. . . ,. , . I Lavrence. Mass. — p. L. Ven-Darbmmkų radio koncerto ti-L. T ‘ ,, . . . , _ ciene, 290 Lavvrence St. ir kle-kietais ir kartu su savo motme- .. .
lėmis tame koncerte dalyvauki- , „ „ ... . „. x. Lovvell, Mass. — V ladą Pau-me. Duokime progą savo moti-Į, ., x x • lauskų, krautuvėje, Law-nelems nors kartą metuose pasi-... .. .. .. , . rence St.džiaugti gražiomis liaudies dai
nelėmis ir muzika, dalyvaujant: 
meno puotoje.

Viena Šeima 16 Tikietų I 
»

i
i

Newton, 
valstybės 

William

Geriausias Pasirinkimas
p. Shimkienė. gyv.

Mass., Massachusetts
policijos kapitono 

įShimkus žmona, atėjus į Darbi-;
ninku Radio ofisą. 366 West 
Broadway, So. Boston, nusipir-Į 
ko 16 koncerto tikietų. Tai tik-' i i

1 rai gražus pavyzdys, kad šiame 
! krašte gimę ir augę taip įverti-
• ną savuosius artistus ir savąjį 
meną.

Kapitonas William Shimkus ir 
jo žmona yra labai patriotingi 
lietuviai. Jie gausiai šelpia lie
tuvius tremtinius Europoje.

Lietuvaitės Tremtinės 
Laiškas iš Austrijos

P-

A.

1 
! 

K. Paprockaitė, tremtinė, iš
II

I!
‘I

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę j namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9772

REIKALINGA Waiterkų, pa
tyrusių viešbučio darbuose. At
sišaukite tarp 11 iki 3 v. Mr. 
Baldwin. HOTEL COMMAN- 
DER, Cambridge, Mass.

(18-t-25)

So. Boston Fumiture Co.
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra į!

SOUTH BOSTON CAFE |
Matrasai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.ĮVAIRŪS SKELBIMAI Vincas Balukonis. Savininkas.

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 

j Tel. Parkway 1233-W

Į A,J. NAMAKSY
REAL ĖSTATE & 

INSURANCE
414 W. Broadway 

j SO. BOSTON, MASS.
: Office Tel. So. Boston 0948

I

vmęt

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
i J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
i 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

I

•I

Užsisakykite Tonika Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Rainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Ava.. Islington. Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAI GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

“Esu Jums dideliai dėkinga už 
haišką. Kiekvienas laiškas gau- 

•- , suriša mane su
tėvyne. O ištrėmime kiekvienas 
tautietis yra toks artimas, mie- 

llas. kaip brolis, sesuo. Išblašky
mai po visą pasauli tautai, atsi- 
'durusiems be pastogės lietu
viams nieko neliko tik moralė 
parama iš savo žmonių. Mes 

i tremtiniai esame nepaprastai 
dėkingi užjūrių broliams, kurie

Pagamina gerus lietuviškus pietus, j 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- * 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- J 

giai patarnauja. $
South Boston, Mass. I

___ _____________________________________________________________

take you r

380 '/o West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta - 

838 Dorchester Avė
Tel. COLumbia 253“

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mase 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dvkai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai.

NOTARY PVBUC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609



8Antradieni P-a.; ;J.\. 29, 19-17

nūs
Jie patys, it šešėliai, 
daug tesiskyrė nuo 
mirusiųjų draugų

Inus dalvka. kain jaunasis 
karininkas Įvedė revolve
rio tūton šovini ir tuoj bai
sų savo likimą supratu-'

• IIš lėktuvų mėto dolerius. Kolonų kolonos šiam ir ant ke’ių narpuolu- 
maršuoja i nelaisvę... Kalnas žmonių ant kepalo šiam žmogeliui pakaušiu 
duonos. Duona krinta iš langų. Apšepusi Barzda t v va’ j;’“ 1;
pražudė. Plėšikas - muzikas milicininko parei- 
gose. Ka lietuvis matė Šiaulių kalėjime. Žmo- komunis 
ners ’nėses nrekvba. Mačiau lavonu nrocesi’**. tebūna 
Duobes, duobės ir vėl duobės... Nuodas nesu- mu reva! sčioti be paso! 
Įlapsi-. Lietuvis desantininkaskolchozini™- 
kus. Sovietuose nepasislėpsi. Savo kiaulę pa- čių gyvulių manė pasas 
matysi po mirties". Likimo ironija. nereikalingas...____________

vare Lietuviams 
ranka pa- 

Maniau, kad 
tas. Bet šis Įvykis 
lietuviams Įspėji-

., kurie žmoniškumo PLĖŠIKAS Ml ZIKAN-Kilus vokiečių - rusų ka- jams 
tuoj nrabilo saldžiais animti ir buvusiam priešui 

žodžiais ir vokiečių radijo Į negailėjo nunešti duonos, 
rusų tautą ir i raudonąją buvo grąsoma Į juos ati- 
armiją. Ne tiktai radiofo- dengimu ugnies. Tos kolo- daug 
nas. tankų garsintuvai, bet nos nuplyšusios, 
tai.n r>at jr lėktuvai mėtė
:1:,.g i a nei u a”t bė

gančios panikoje rusu ka
riuomenės. Buvo mėtomi 
propagandos doleriai kur žiūrėti, kaip ant iš lietu- žus šiaip karo 
vienoje pusėje ir kitoje viškos 
pusėje atrodė tikrai ameri- numesto duonos kepalėlio gusius sušaudo sakydami, 

kad karo metu veltėdžius 
šerti yra perdidelis liuksu
sas. Rusai gi priešingai: 
kalėjimą tuštindami politi
nius sušaudė o, kalinius 
kriminalistus paleido, kad 
priėmus juos komunistų 
partijon!

Kaip pavyzdį galiu pami
nėti 1939 m. norą mėnesių 
buvau Šiaulių Sunk Darbų 
kalėjimo kapelionu, nes 
pavadavau ant operacijos 
stalo nuėjusi atsigulti kun. 
Kuzminską. Puikus buvo 
kalinių choras. Vargoni
ninko padėjėju buvo tūlas 
Mikuckis nuo Telšių. Jis, 
kada choras negiedodavo, 
akompan i j u o d a v o mi
šioms giedodamas savo 
gražiu boso balsu. Greitai 
mudu tapome bičiuliais. 
Man nesinorėjo tikėti, kad 
šitas simpatiškas vyras ir
gi kalinys. Kam gi jis ne
šiojo kalinio rūbus? Todėl, 
neiškentęs atsargiai, ne
drąsiai paklausiau: “Argi 
ir Tamsta kalinys?” Taip, 

„ A atsakė. Kiek Tamstai rei-
mų. Jis buvo barzda apše- kia čia dar būti? vėl klau
pęs. Nelaisvėn raudonar- siau. “šešis metus!” Nebe- 
miečius beimantiems vo- drįsau jo beklausti už ką. 
kiečių kariams kilo Įtari- Tik administracijos rasti- aikštėn ir 
mas. Jie valė tą mišką nuo nėję apie ji pasiteiravau, 
pavienių dar tebeklaidžio- 
jančių raudonosios armi- lonų vyrą? 
jos likučių.

“Pass!” suriko vokiečių 
grupės viršininkas jaunas 
leitenantas. Žmogelis vo
kiškai nemokėdamas iš iš- 

nei žodžio

TAS MILICININKO 
PAREIGOSE

Šiauliuose buvo įrengta 
barakų. Kalėjimas 

suvargu- taip pat buvo padarytas 
sios lenkėsi namačiusios nelaisviv stovykla. Kur dė- 
namestą obuolio r.uograu- ti kriminalinius nusika’tė- 
žą, duonos plutą ar cigare- liūs? O gi visai naorastai— 
tės nuorūką. Graudu buvo sušaudyti. Net ir visai ma- 

meto men- 
riteriškos širdies kiems nuostatams nusižen-

koniškas doleris, bet jame pasidarydavo kalnas žmo- 
be kitko dar buvo parašy- nių. 
ta rusų - ukrainiečių - vo
kiečių kalbomis... “Raudo
nosios armijos kary, šitas 
yra tau pasas laisvai pas 
mus pereiti: tau nieko blo
go neatsitiks. Tu turėsi 
tikrą laisvę, duonos ir šil
tą pastogę!”

“Ateik, ateik, raudonar
mieti. pas mus iš vergijos i 
laisvę”...

Taip viliojančiai kalbėjo 
šėtoniškas klastingas bal
sas. tartum ano meto prieš 
Kristaus gimimą sirenos 
viliojusios herojų Ulisą ir 
jo vyrus, kurioms atsispir
ti jie turėjo save stipriomis 
virvėmis prisirišti vienas 
kitą prie savo laivo stiebų.

KOLONŲ KOLONOS
NELAISVĖN...

Na. ir ėjo patikėję tais

Baltijos pajūris Klaipėdos krašte prieš audrą.

i

I

I

i provos avų kapus... būdu išsaugojus juos sati
ne- sus. Daugelis rytą negalė - 

savo davo beatsikelti ir stiprės* 
. Arkliai nieji juos pakėlę pavedžio- 

rusų lavonams vežti nebu- davo, nes kitaip būtų žuvę 
vo duodami, nes tai, būtų iš sustyrimo... Ne vienas 
buvusi perdidelė jiems gar- jų mirė Lietuvos nepama

tęs?
LIETUVIS Iš LĖKTUVO 
PAS KOLCHOZININKUS

Vienas lietuvis karinin-

DUONA KRENTA Iš 
LANGŲ

Kuršėnuose aukštesnis 
vokiečiu karininkas paste
bėjęs iš langų tiems nu
žmogintiems žmonėms ant 
galvos krentant duoną, su
stabdęs arklį, pagarsino 
žmonėms:

“Jūsų laimei, kad aš gai
lios širdies ir nesielgiu pa
gal man privalomus Įsaky
mus. Už šitą jūsų gestą aš 
turėčiau jus su jūsų na
mais pelenais paversti. Ta
čiau Įspėju, kad daugiau 
tai nepasikartotų”.

Pats girdėjau vokiečių 
karininkus giriantis, kad 
pavienių raudonarmiečių 
neima nelaisvėn, nes neap
simoka. terliotis. Šūviu 
kakton — dalykas lengvai 

gražiais žodžiais. Patys so- išsprendžiamas, 
vietai pripažino nelaisvėn 
patekusius 5 milijonus sa
vo kareivių per visą karą, 
bet jau pirmomis savaitė
mis tiek jų jau buvo. Mes 
L:e*'ivoie girdėjome tuos 
radijo žodžius ir matėme 
tas nesuskaitomas kolonas 
traukiančias nelaisvėn. 
Bet tuoj pamatėme, kaip 
naciai "gerbia” tarptauti
nius Įsipareigojimus ne- 
laisvių atžvilgiu.
KALN AS ŽMONIŲ ANT 

KEPALO DUONOS
Jie panieka, pašaipa va

rydavo juos ant gryno tik gąsčio sustyro 
vielomis aptverto lauko, netaręs. Nespėjo pagalbon kaitimo, kad su peiliu ar su laisviams. kurie už tai gau- 
Iki stovyklos jie regauda- pribūti lietuviai mokantie- šaunamuoju ginklu neuž- davo daugiau laisvės ir 
vo jokio maisto. Gyvento- ji vokiškai, kad paaiški- pultų. Kalėjimas — jo na- daugiau valgyti. Kitus gi

mai ir čia jis tikrai pavyz- dėdavo į tam tikras dėžes 
dingas gyventojas. Pamilo panašias i tas, kuriose mū- 
muziką, išmoko groti ir sų ūkininkas gabendavo, 
dabar jo mėgiamiausias bekoną, “Maisto” fabri-i 
užsiėmimas per pamaldas kan. Toje dėžėje susiraitu- 
koplyčioje groti ir giedo- sį, nevalgius} belaisvį išlai- 
ti.” kydavo tris paras! Stovyk-

Bolševikmečiu Šiauliuose los komendantas, jau ano 
jį sutikau ant gatvių san- karo meto karininkas pri- 
kryžos milicininko unifor- pažinęs, kad tai baisu, bet' 
moję, betvarkant važiuo- sako: “Man Įsakyta mėgi- 
jančiųjų ir pėsčiųjų judėji- nusius pabėgti ar sugautus 
mą. Būčiau jo jau ir nepa- pabėgusius belaisvius šau- 
žinęs, jei manęs nebūtų su- dyti. Nenubaustus palikti 
stabdęs ir taręs: Kapelio- jų negaliu, nors ir aš pats 
ne, ar nepažįsti jau ma- jų vietoje būdamas bėg- 
nęs?! Tada tik prisiminiau čiau. Kitaip partija mane 
mūsų senąją bičiulystę...

BARZDA PRAŽUDĖ
Taip žuvo padorus mano 

parapijietis pamiškėje, ga
nykloje prie pat savo na-

KĄ MATĖ ŠIAULIŲ 
KALĖJIME

baustų. Valgyti neprisiun- 
čia, o ką aš turiu daryti? 
Keletui Maskvos dailės A- 
kademijos profesorių, mo
kantiems svetimų kalbų, 
daviau darbo. Bet ką dary
ti su tūkstančių tūkstan
čiais?”
ŽMOGIENOS PREKYBA

Toliau mano pasakoto
jas pasakojo, kad buvęs 
liudininku, matęs kaip šal-j 
čiams užėjus dar tik apal- j

Pasakojo man vienas lie
tuvis matęs kas dėjosi 
Šiaulių kalėjime ir prašė 
būti atsargiu pasakojant, 
kad toms žinioms išėjus 

paaiškėjus jų 
pasakotojui, jis nepapultų

“Už ką gi laikote tą ma- prie sienos...
Turėtumėte jį Jis kasdieną matąs kaip 

amnestijai pristatyti, nes kalėjimo kieme mėginusie- pušį ir nenumirus} belais- ;įuv^Vokiečiu 
neatrodo, kad iis beužsi- ii nabė^ti rusu belaisviai vi in nuties likimo draiip-ail. 
minėtų nedorais darbais.” kuone iki mirties yra nu-

“Tai plėšikas — i
vistas. Trijų dienų laisvėje nai
neišbūna nepapildęs nusi- vedamas patiems rusų be-

bė!
Taip galvojo vokiečiai.; 

Ne retai pasitaikydavo, 
kad vienas kuris tą lavonų 
krūvą betempiąs belaisvis 
iš nedavalgymo irgi apalp- kas man pasakojo iš savo 
davo, tada į pagalbą pri- nuotykių Rytuose. Jis te
būdavo vokietis sargybi- kėdamas vokiečių pažadu, 
nis, kuris visai nesidrovė- kad su karo paskelbimu 
damas gatvėmis einančių Lietuvai bus prinažinta ne- 
žmonių akių šaltu abuoju- priklausomybė (buvęs tuo- 
mu nusiėmęs karabiną su- met Vokietijoj, kurion jis 
teikdavo jam malonės šū- pateko pabėgęs nuo bolše- 

’ " vikų suareštavimo) sutiko
būti desantininku Rytų 
fronte.

Ir štai karui prasidėjus 
jis su dviems kitais savo 
draugais, prie Velyki Lūki 
buvo išmestas vokiečių 
lėktuvo. Jiems čia užfron
tėje buvo duoti uždaviniai 

varpo išsprogdinti tiltus ir pana- 
Jo pasakoji- 

;mu, jie vilkėjo kaip ir ru
sai ir sako, kad didesnių 
skarmalų ir Sovietų Są
jungoje nebūtumei radęs. 
Kadangi gimę per aną ka
rą Rusijoje, rusiškai kal
bėjo tobuliausiai. Juos vo
kiečių lėktuvas tyčia ar 
per klaidą numetė toliau 
nurodytos vietos, kuriai 
jau ir jų žemėlapis nebeti
ko. Mažos stotelės virši
ninkas, pamatęs parašiutu 
nusileidžiančius desanti
ninkus, tuoj aliarmavo N. 
K. V. D., kuri į keletą mi
nučių pribuvo. Jo dviems 
draugams nepavyko gerai 
nusileisti: vienas koją iš
niro, o antras šiaip smar- 

vokiečiai pripažinti, kad 
karo pralaimėjimo priežas
tis prieš rusus svarbesnė 
už tų dviejų žiemų šalčius 
buvo žiaurumas su rusų 
belaisviais. Skaičiuojama, 
kad Šiauliuose išmirė per 
70 tūkstančių rusų karo 

! belaisvių.
NUOGAS NESUŠLAPSI
Negeriau vokiečiai elgėsi kolchozą pasirūpinti mais- 

ir su mūsų kariais, kurie to. 
radosi Pabradės, Varėnos 
poligonuose ir kurie, neno-1 
rėdami už kraugerius so
vietus kovoti, pakėlė prieš 

j juosius pačius ginklus ir
1 internuoti.

vį. Lediniu šaltumu trau
kiantieji vežimą belaisviai 
užmesdavo tą savo draugą 
ant tos lavonų krūvos, tuo 
būdu pasunkinę dar vienu 
naštą tempė toliau...

Toji procesija kasdieni
nė, kasdienis ir Šiaulių 
miesto cerkvės stovinčios 
kapuose liūdnas 
skambėjimas gaudė nuo šūs dalykai, 
ryto iki vakaro.

DUOBĖS, DUOBĖS IR 
VĖL DUOBĖS...

Tenai buvo iškastos di- 
! dėlės, ilgos duobės, kurios 
būdavo užkasamos tik ta
da, kada jos būdavo pilnos, 

’jžemė tada buvo kietesnė 
už akmenį, nes negirdėtas 
šaltis ją buvo sukaustęs, 
bet jis buvo kartu epidemi
jų sulaikytojas, kurios dėl 
tų lavonų gedimo galėjo 
kilti.

Su šitomis duobėmis, ši
tose duobėse didysis Vo
kiečių Reichas palaidojo 
savo pergalę prieš Sovie
tus...

P^ty" kokai krūmuose nusibrai- 
žė. Jo draugai pateko ap
supimo ,žiedo viduryje ir 
jie, gindamiesi iki paskuti
niosios kulkos, žuvo. Jam, , 
pakliuvusiam žiedo krašte, 
pavyko atsišaudant pa
sprukti miškan. Maisto jis 
nespėjo pasiimti, todėl ki
tos išeities neberasdamas 
nutarė surizikuoti nueiti Į

•9

K. Romanas Klumbys. 
(Bus daugiau)

JAU PERSPAUSDINTAS 
SV. RASTAS

kad jis beužsi- ji pabėgti rusų belaisviai vį jo paties likimo draugai!Jie buvo įgabenti Vokieti-1 
rini-Kaio ” kuone iki mirties yra nu- ;v; nnno-u.i . . . ® *

recidi- plakami. Ir tas darbas daž- mo ir pešasi besidalydami rumį dangumi laikomi ap- “Darbininkas 
iisveje nai buvo tyčiomis pa- jo skudurais. Matęs vieną tvertuose laukuose. Išim- dino J. E.

išrengia iki visiško nuogu- Jon jr ten teip pat atvi_;

Ne aukšta - klasiniai siekiai

tik gilių giliausiai
rūkymo Malonumas!;

■.

Dėlei TREAT”

Kun. Pr. M. Juro lėšomis 
i” perspaus- 

v laukuose. Išim- dino J. E. Arkivyskupo
tokj išrengtą, kuris atsi-i^g — nebuvo tokios panie- Juozapo Skvireckio išvers- 
gavęs ir istiesęs } savo jęOS jje nelaisvėje išbuvo tą Naująjį Testamentą. 

z?e lną ®u“y?ęs! šešis mėnesius. Paskui"........................................
Chleb (duonos). Netru- daUgUmoje neę jr prieš jų 

kus mirė. Jls pasakojo, na^įų valią pasiųsti į Rytų 
kad is pačių belaisvių atsi- frontą Kada , ydavo nusi. 
rado grupe asmenų, kurie vilkdavo savo rūbug ir ant 
■s savo mirusių draugų is- j atsiguidavo. kad tokiu 
imdavo plaučius ir ispiau-j------- 2-------------------------
davo iš minkštosios kūno1 •• f • • • •• t •
dalies mėsas (iš kitur ne-' kSkcHtyiTlUl lt* Į)l<ltlflltTllli pasirinktini 
buvo ko imti, nes vien tik Vatali'LiJVi lailrragriai-kaulai!) virdavę ir parda-l sle KatailKlSKl laiKraSCiai.

:vinėdavę tą mėsą drau- AMERIKA savaitraštis. Metams S3.00. užsien. $3.25. Adr.: 222 
I gams uz pinigus. Patys gi: s„ st BrookI n N. Y.1S —------- ---------------
I
I

!
i

kad iš pačių belaisvių atsi-

Stipriais audeklo viršeliais 
kaina $3.00; popieriniais 
viršeliais — kaina $2.00. 
Užsakymus siuskite: ‘Dar
bininkas’, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

^albūt jūs pastebėjot kai kurių 
cigaretų sitk.anėių iki pat mėlyno 
dangaus dėl pr iežasties, kodėl jūs tu
rėtumėt juos r ūkyti.

r kiekviena kokybė apsaugota, kokia 
yra žinoma žmogui!

Taip, yra tik viena priežastis pa
saulyje dėl rūkymo Old Golds. Ir tai 
yra malonumas... gilumoj, tikras 
pasismaginimas.

Ir mes tikt teik tai.
Mūsų beveik 200 metų patyrimas... 
pasaulyje geriausiu e tabakuose...

Tuo būdu Old Golds išeina turtin
gi nestiprūs. Kvepianti ir švelnūs. 
Ik: gilumos patenkinantis jūsų rūky
mo pajautimas.

Ar ieškote šios rūšies atlyginimo 
:š jūsų cigareto? Tuomet bandykite 
Old Golds ir — tai bus jūsų degs- 
nys!

vietoje “TREATMENT"

. Bandyk Old Gold

Padaryti garsiom tabak .« firmos

iinon.os p»-r 2'*)

vokiečių sargybinių,! 
brangiai sumokėję gauda-i 
vo geros gyvulio mėsos ir 
rūkalų. Vokiečių adminis- 
tarcija tuos “kupčius” su-! 
šaudė. Užėjus baisiajai žie
mai nuo bado ir dėmėto
sios šiltinės kas dieną šim-i 
tais jų mirdavo.

MAČIAU LAVONŲ 
PROCESIJĄ...

Kasdieninis 1941-42 me
tų žiemos vaizdas buvo, 
kurį daugelį sykių pats 
mačiau, pats savo akimis 
buvau liudininku. Kasdie
ną Šiaulių gatvėse belais
viai sudėję ant plačios ve
žimo platformos, lydimi 
ginkluoto vokiečių kario- 
sargybinio, tempė gatvė-

DARBININKAS, dukart savaitinis. Metams $5.00, užsien. $5.50. 
Adr.: 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

I DRAUGAS, dienraštis. Metams $7.00, užsien. $8.00. Adr.: 2334 
So. Oakley Avė., Chicago, III.

GARSAS, savaitraštis. Metams $2.00, užsien. $3.00. Adr.: 73 E. 
South St.. Willkes - Barre, Pa.

• KALIFORNIJOS LIETUVIS, mėnesinis. Metams $2.00. Adr.: 
2721 Logan St., Oakland, California.

LAIVAS, Tėvų Marijonų Bendradarbių Draugijos savaitraštis. 
Metams $2.00, užsien. $4.00. Adr.: 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

LIETUVIŲ ŽINIOS, savaitraštis. Metams $3.00, užsien. $4.00. 
Adr.: 2211 Sarah St.. Pittsburgh 3, Pa.

MOTERŲ DIRVA, mėnesinis. Metams $2.00. užsien. $2.50. Adr.: 
2056 W. 23 St.. Chicago 8, III.

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS, mėnesinis. Metams $2.00. Adr.: 
Franciscan Fathers, Mount St. Francis. Greene, Maine.

VYTIS, mėnesinis. Metams $3.00. Adr.: 366 W. Broadvay, So. 
Boston 27. Mass.

ŽVAIGŽDE, mėnesinis. Metams $2.00. Adr.: 488 E. Seventh St., 
So. Boston 27, Mass.


